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൧. സാമ്പത്ത [ക ജീവിതം. 

നമ്മുടെ ജീഖിതത്തെ അധഃപതില്പിക്കുന്നതിന്നും 

ദുഖഭ്ദയിഷ്ടമാക്കുന്നതിന്നും പോന്ന പല സംഗതിക 

ട്രേയും കൂട്ടത്തില് ദാരിദ്ര്യം പ്രധാനമായ ഒന്നാകുന്നും 
എത്രതന്നെ ആരോഗ്യമുണ്ടായാലും. എത്രതന്നെ പാ 
ണ്ഡിത്യമുണ്ടായാലും; എത്രതന്നെ സദാചാരതല്ലരതയു 

ണ്ടായാലും., ഒരാഠം രരിദ്രനാണെന്നു വന്നാല് ആയാ 
മൂടെ ജിവിതം ശപിക്കപ്പെട്ടതായി ത്തീരുന്നു. സ്വ്വ് 

സല്ഗുണങ്ങളേയും ഗ്രസിക്കുവാ൯ ത്രാണിയുള്ള ഒരു 
ഘോരസപ്പുമാണതു”. ആധുനികരുടെ ജിവിതത്തില് 
സമ്പത്തിനെപ്പോലെ ഇത്രയും വില കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടളഃ 
മറെറാരു വസ്തവുമില്ല. “പണമാണു ജിവിതം എന്നു 
സിദ്ധാന്തത്തിമ്മേലാണു മനുഷ്യലോകം ഇന്നു നിലകൌ 
മുളുന്നതു”. ഒരു കാലത്തു”. പണത്തില്ക്കവിഞ്ഞം വില 

 കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മറ൨ ചില ജീപിതസിദ്ധാന്തങ്ങള്ം 
നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടി നെറ സവ്വ 

മഹത്വങ്ങളും അടിയുഠപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു” ആ ജീവിത 
സിഭ്ധാനത്തങ്ങളിമ്മേലുമാണു”. “പാരിനുള്മടിക്കല്ല പാത്തു 
കണ്ടറിഞ്ഞ? 'ഭാരതവഷത്തിലെപ്പൂ്ലരാമുഷീന്ദ്രന്മാരാ? 



മ പെൌയരധമ്മം 

ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആവിഷ്കുരിച്ചവരും അവന്ത്കുനുസ. 
രിച്ചു ജിവിച്ചിരുന്നവരുമാണു”. കാല്ക്കാശിന്നുധേണ്ടി 
കുഴുത്തവക്കുവാ൯ മടിക്കാത്തവര് ഇന്നു കാണപ്പെടുന്നു 
ണ്ടകില്., അനു “ചെങ്കോലു ഭൂരത്തിട്ടു യഷോഗദണ്ഡെടു 

“കടവാ൯ വെമ്പല്കൊണ്ടിരുന്നാവരാണുണ്ടായിരുന്നതു”, 

ഭൌതികപരിഷ്ണ്രാരം വഭ്ധിച്ചുവരികയും; അതിന്നനുസ 

രിച്ചു ജിചിതാവശ്യങ്ങാം ഒന്നൊന്നധികമാവുകയും. 
ചെയൂതിനെറ ഫലമായി ആ ആവശ്യങ്ങാം ഗിവ്വ 

ത്തിക്കുന്നതിന്നു മനുഷ്യ൯ പണത്തിന്െറ അടിമയാ 

യ ത്തീരേണ്ടിവന്നതാണു” ഈ പരിണാമത്തിന്നു കാ 

രണം. ആത്മിയജിവിതത്തിന്നു പ്രാധായ്യം കല്ലിച്ചു 

രുന്ന ലോകം ഭൌതികത്വത്തിലേക്കിറങ്ങി മുങ്ങിയതോ 

ടുകൂടി പഞണത്തില്ക്കവലിഞ്ഞം മറെറാരുജിവിതസി 

ഭ്ധാന്തവുമില്ലെന്ന നില വന്നുചേനുര. ഇന്നു” ഏററവും 

ചുരുങ്ങിയ നിലയില്പോലും ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടണം 
മെക്കില് പണമില്ലാതെ സാഭധ്യമല്ല; "പണമില്ലാത്ത 

വ൯ പിണമാണെന്നുപോലും അഭിപ്രായപ്പെടുവാ൯. 

ആധു നികക്കു മടികാണുന്നില്ല. 

ഇന്നത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തില് ഇത്രയും പ്രാധാ 

നൃമുള്ള പണം ഉന്ടൊക്കുന്നതിന്നുള്ള മാഗ്ലങ്ങളെക്കുറിച്ചു 

ധാം ആലോചിക്കണം. ധനസമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചു 

ചിന്തിക്കുയ്വോറം ഒരു കായും നാം പ്രത്യേകം ഓക്കണം. 

പണെത്തിന്നുവേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്ടകയായിരിക്കു 

രുതു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം? ധനാജ്ജനമല്ല നമ്മുംട ജിവി: 

താദധം. നമ്മുടെ കുറെക്കൂടി ഉയന ചില ആദശകങ്ങ. 

ഒിലേക്കുള്ള യാത്രയില് ധയനത്തിന്നു വെവം പാഥേയ 



സാമ്പത്തികജിവിതം - 

ത്തിനെറ സ്ഥാനം മാത്രമേ അനുവദിക്കുവാന് നിവ്ൃത്ത। 

യൃള്ളൂ, പണം സമ്പാദിക്കുവാന് ധേണ്ടിയല്ല നാം ജീവി 

ക്കുനാതു". മഹത്തായ ചില കായ്യങ്ങം ചെയ്യു വാ൯ 

വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോം. ആ ജീലിതം നിവ്വഹിക്കു 

വാന് പണം ആവശ്യമാണെങകില് വമുക്കതുണ്ടാക്കുക 

തനൊ ധേണം. പക്ഷേ ഈ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമായി 

രിക്കണം നാമതുണ്ടാക്കുന്നതു”. അതു തന്നേയും ഏതെ 

കിലും വഴികളില്ക്കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കു 

കയുമില്ല. പണം സമ്പാദിക്കുവാ൯വേണ്ടി ഏതു മാഗ്ഗു 
ങ്ങളേയും സങ്കോചം കൂടാതെ അവലംബിക്കുന്ന പല 

രേയും നാം കാണാവണ്ട്. അത്തരക്കാക്കു പണതമില് 

ക്ക വിഞ്ഞ ഒരിശ്ചരനില്ലഃ പണത്തിന്നുവേണ്ടി ചെയു 
രുതാത്ത പ്രവൃത്തികളുമില്ല. ചതി. കളവ്യ”.. കൊല 

തുടങ്ങി ഫ്ത ഭയകരകൃത്യങ്ങളും അവര അതിന്നവേണ്ട': 

ചെയ്യേക്കും. കള്ളക്ണൈക്കെഴുതിയും. അതിപചലിശ 

വാങ്ങിയും. കൈക്കൂലി വാങ്ങിയും പനമുണ്ടാക്കുവാ൯ 

ശ്രമിക്കുന്നു എത്രയെത്ര ആളുകളെ നാം കാണാവണ്ടു”! 

ലോകസേഖയില് കവിഞ്ഞ, നമുക്കു മറെറാരു ജീവി 
തോദ്ദേശ്യവുമുണ്ടാവരുതു”. അതാണു ശരിയായ ഇയശ്വ 

രസേവനം. മുകളില് വിവരിച്ച തരക്കാരാവട്ടെ., ലോ 
കുര ചൃഷണം ച്െചെയ്യുന്ന ജോലിയില് ഏപ്പട്ടവരാ 

കയാല്. അവരൊരിക്കലും ഈശ്വരാണഗ്രഹത്തിന്നു 
ത്രേവാന്മോരാകുന്നില്ല. “ധനികന് ഇദരശ്വരന്നു പ്രിയ 

പ്പെട്ടവനല്ല?” പന്നു യേശുക്രിസ്മുധിന്െഠ വചനം ഗോ 
ക്കുക. ശരിയായ ജഈശ്വരസേവനം_ലോകസേവ. 

നം.ചെയ്യുന്ന ഒരാഠം9 ധനികനാവാ൯ കഴിഖില്ല. 



4. ചൌരധമ്മം 

അതുകൊണ്ടു പഞണത്തിന്നുലേണ്ടി പണം സമ്പാദി 

ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയില് ആരും ഏപ്പെടരുതു'. ജിവിതം 

കഴിച്ചു കൂട്ടുവാ൯ അത്യാവശ്യമായത്ര ധനം ന്യായമായ 
മാഗ്ഗങ്ങളില് കൂടി സമ്പാദിക്കുവാനേ ഗാം ശ്രമിക്കാവ്. 

അപ്പോം നമ്മെ ആശ്രയിച്ച കഴിയുന്നുവക് 

ധാമ്മുടെ പിറേറക്കാലം ഫഎത്തു ഗതി എന്ന ചോദ്യമു 
ണ്ടായേക്കും. തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കു 

വേണ്ടി ദ്രവ്യം സമ്പാദിച്ചു ലെഷ്ടുവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
പലരേയും നാം കാണാവണ്ടു”. തിരെ അത്ഥമില്ലാത്ത 

ഒന്നാണിയാഗ്രഹം. നാം സമ്പാദിച്ചുവെച്ചാല് തന്നേ 

യും അതവക്കനുഭ വിക്കുവാ൯ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന്മ” എ 

ന്താണാഠപ്പു 3 നേരെമറിച്ചു സംഭവിക്കുന്നതായി രാം കാ 

ണാറില്ലേ? രണ്ടാമതു നമ്മെപ്പോലെത്തന്നെ എന്തുകൊ 

ണ്ട” അവക്കും അദ്ധ്വാനിച്ചു ന്യായമായ വഴികളില്കൂ 
ടീ സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി അവരുടെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂടാ? 

സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചുവെഴ്ണുന്ന സന്ഖ്യദായംകൊണ്ടാണു 
നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത്രയധികം ധുൂത്തന്മാരും. മടിയന്മാ 

രും. ഒന്നിനും കൊക്കുരുതാത്തവരുമായ ആളുകറം ഉണ്ടാ 

യിട്ടുള്ളതു”. തറവാട്ടില് സ്വത്തുണ്ടെന്നുവെച്ചു യാതൊരു 

ജോലിയും ചെയ്യാതെം ധൂത്തടിച്ച നടക്കുന്നു ഏത്രയെത്ര 
ചെവവ്പുക്കാരെ നമുക്കു ചുറവപാടിലും കാണാം! ഇവക്കു 

യാതെരുത്തരവാദിത്വബോധധവുമില്ലഃ ജിചിതത്തില് 

യാതൊരുദ്ദേശവുമില്ല. ധനം സമ്പാദിച്ചുഖെച്ചു” ഇത്തര 

ത്തിലുള്ള കുറെ പേരെ നാട്ടിന്നു സമ്മാനിക്കുന്നതേ 

അതോ ജിീഖിതായോധാഠത്തിന്നു സ്വയം ട്ഇാങ്ങുവാ൯ 

ധേണ്ടുന്ന പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം നല്കി തങ്ങളുടെ വഴി 
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തങ്ങംതനൊ കണ്ടുപിടിക്കുവാ൯ കഴിവുള്ളവരാക്കി 

അവരെ ജീഖിതത്തിലിറക്കുന്നതോ നല്ലതു”? കുട്ടികളെ 

ആത്മാഭിമാനവും. സ്വാശ്രയശിീലവും ഇല്ലാത്തേവരാക്കു 

വാന് മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ഈ സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചു. 

ലെയ്തുനാ നയത്തില്നിന്നു തന്നിമിത്തം വിവേകികറം 

പിന്തിരിയേണ്ടതാണു'. 

ജവിതാവശ്യത്തിന്നു ധവേണ്ടവക ആരേയും ദ്രോ 

ഹിക്കാതേയും. കഴിവുണ്ടെകില് ലല്ലവക്കും ഉപകാരപ്ര. 

ദമാവുന്നു വിധത്തിലും സമ്പാഭദിക്കു വാനാണു ശ്രമിക്കേ 

ണ്ടത്. ഇങ്ങിനെ ധോക്കുമ്പോഠം കൃഷി ഉത്തമമായ 
ഒരു ജോലിയാകുന്നു. ആകം അതുകൊണ്ടു” ഒരുപ്രകാ 
രത്തിലും ഒരു ദോഷവുമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പലക്ടം 

അതു” ഉപകരരപ്രദമാവുന്നുമുണ്ടു '. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഠാ. 

ട്ടില് കൃഷിക്കാരന്നുള്ള പ്രാതികൂല്യങ്ങാം വളുരെയാണു”. 

രുന്നിമിത്തം ഇവിടെ അതു” അവധെ സംബന്ധിച്ചേ, 

ടത്തോളും ആദായകരമായ ഒരു തൊഴിലല്ലാതെയാണി 

രിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ ഒരു ലാഭം മാത്രം ഫ്ടുത്തു 

ന്യായമായി ധാടത്തുനാ കച്ചവടവും ഒരു നല്ല തൊഴ! 

ലാണു. ന്യായസ്ഥയായ കച്ചവടക്കാരന് ഒന്നാംതരം സ 

മുദായ ശുശ്രൂുഷകനാകുന്നു. എന്നാല് ഈ ജോല്യില് 
വഞ്ചനയും അഴിമതിയും കടന്നുകൂടുവാ൯ ആവശ്യ 
മായ പ്രലോഭനങ്ങറം സുലഭമാണു”. കച്ചവടക്കാര൯ 

ഉറച്ച മനസ്ഥിതിയുള്ളവനാല്ലെകകില്, അവ൯ എളുപ്പ 

ത്തില് ഈ പ്രദലാഭധയങ്ങഠാക്കു വഴിപ്പെട്ടേക്കുവരനിട 
യുണ്ടു ., അങ്ങിനെ വന്നാല് അപ്പോം അവനെറ 
ജോല! നിന്ദ്യവും നിദൃഷ്ടവുമരയിത്തിരുന്നു. സാധാരണ 
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മുഡങ്ങളുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങം നിവൃത്തിച്ചു കൊട്ടക്കു 

ന്നതി ന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതു ജോലി 
യും നല്ലവയത്രെ. കുടില് ല്യഖസാ യങ്ങളെല്ലാം ഈ 
തരത്തില്പെട്ടുന്നു. ആരേയും ദ്രോഹിക്കേണ്ട യാതൊൌ 

രേപ്പാടും അവയിലില്ല. നേരെമറിച്ചു സുഖജീവിതം 

നായിക്കന്നതി്ാലേശമായ സൌകയ്യുങ്ങം മറവള്ളവ 

ക്ടണ്ടാക്കിക്കൊടടക്കുകയരണു കുടില് ധ്യവസായി ചെയ്യു 

ന്നതു”. ഉറച്ചു മനസ്ഥിതിയുള്ളവര് മാത്രമേ അധികാര 

ശക്തിയും ഉത്തരവാദിത്വവുമുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങഠാക്കലേ 

ണ്ടി ശ്രമിക്കാപപ. വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതിന്നാവശ്യമായ 
പ്രലോഭധങ്ങഥം ആ ജോലകളില് അത്രക്കു സുലഭ 
മാണു”. ചുരുക്കത്തില് ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കു 

സ്വോഠം , നാം പ്രത്യേകം ശ്രഭ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികഠംം 

ആ ജോലിയിലിരിക്കുമ്പോഠം തന്നെക്കൊണ്ടു മഠറവള്ളവ 

ക്ട ദ്രോഹമുണ്ടാകുമോ, വല്പഖിധത്തിലും അതു മറവവല്ല 

വക്ടം പ്രയോജഠപ്രദമാകുമോ, അതില് പ്രവത്തിക്കുന്ന 

തുകൊണ്ടു” ആത്മീയമായ വല്ല സംതൃപ്ലിയും തനിക്കനു 

ഭവമാകുഖാനുണ്ടോ എന്നും മറവമുള്ള ന്തി 

മറവള്ളവക്ക ദ്രോഹമാകു ന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും 

ഏ്ീപ്പ്െടാതിരിക്കുവാ൯ ശ്രഭ്ധിക്കേണ്ടതു പ്രത്യേകം 

ആവശ്യമാകുന്നു. 

കരാഠംക്കു” ഒരു ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യുകൂടു വെന്നു 

യാതൊരു ധിയമവുമില്ല. പ്രധാനമായി ഒരു ജോലി 

യില് ഏപ്പെടുക., സൌകയ്യമുള്ള മറ൨ ഉപജോലികളും 

ശിക ഇതായിരിക്കും ചത്തമംം കൃഷിക്കാ 

രനു കൃഷിപ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞു ബൊക്കിയു ള്ള സമയ 
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ത്തില് ഒരു ഭാഗം ഏതെങ്കിലും കുടില്ല്യവസായങ്ങ 

കില് വിനിയോഗിക്കാവുന്നുതാണു”. ഉദ്യോഗസ്ഥന് 

ആപ്പ്റിസുസമയം കഴിഞ്ഞതിന്നശേഷം ഫ്ലീന്തെങകിലം 

“തോട്ടകൃഷികളിലോ മറേറാ ഏപ്പെടുകയാണെങകംില് 

കായികമായ ഖ്യായാമത്തിന്നുകൂടി അതു സൌകയ്യൂം 
.സല്കും. ഇങ്ങിനെ ആവശ്യമായത്ര സമയം മാത്രം 

വിശ്രമത്തിന്നുപയോഗിച്ചു ബാക്കിസമയം മുഴുവന് 
സെൌകയ്യമുള്ള എതെങ്കിലും ജോലി ച്ചെയ്യുന്നതിന്നുപ 

'യോഗിക്കേണ്ടതു നമ്മുടേയും നാട്ടിനേറയും ഗുണത്തി 
ന്നു” അത്യാവശ്യമത്രേ. മഹാത്മജി ഈ വയസ്സ്ുകാ 

ലത്തും. ഫീത്രയും ഗൌരവാവഹമായ പല കായ്യുങ്ങളും 

തനെ ആവരണം ചെയ്യിരിക്കുമ്പോഴും ദിവസ്ന്തോ 

൨ം കൃത്യസമയങ്ങളില് തൃല്ന്ത്യാവകൊണ്ടിരി ക്കാ൨ 

ണ്ടൈന്നു നാം പത്രങ്ങളില് വായിക്കുന്നു. ഏഎന്തിനുലേ 
ണ്ടിയാണു'” അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുനാതെന്നു നാം 
.ആലോചിക്കേണ്ടതാണു”. നമ്മുടെ നാട്ടിനെറ സാവ്ഖ 
ത്തികമായ അപകഷത്തിന്നു കാരണമായിട്ടുള്ള സംഗ 
തികളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നു ജന്മസിഭ്ധമായ നമ്മടെ 
മടിയാണ്. തറവാട്ടില് അല്ലമെത്തെങ്കിലും വകയു 
ണ്ടെകില് പിന്നെ ജോലി ചെയുന്നതു പോരായ്ക്യാ 
ണെനാ ഭാവമാണു നമുക്കുള്ളതു”. ചില പ്രത്യേക 
ജോലി കഠാ ചെയ്യുനാതു” ആഭിജാതൃത്തിന്നു കുറവാ 
ണെന്നും യമുക്കൊരു ധാരണ്യുണ്ടു. തൊഴിലിനെ 
ആസ്ത്റദിച്ചു ജാതി യുണ്ടായതിനെറ ഒരു സ്വാഭാവികം 

ഫലമായിരിക്കാം ഇതു”. ഏതായാലും നാട്ടിഷോയും 
നാട്ടാരുടേയും ഗുണത്തിന്നു” ഈ സ്ഥിതിയില് ഒരു 
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മാഠറമുണ്ടാലേണ്ടതു” അത്യാവശ്യമായിത്തീന്നിരിക്കു 

ന. നമ്മുടെ രാജ്യം അടക്കിഭരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്യകാരു 
ടെ പരിശ്രമശീലം ഗോക്കുക. ലോകത്തിന്െറ യാ 
തെരരേ മുക്കും മൂലയും അവരുടെ പരിശ്രമശിലം എത്തി 

ധോക്കാത്തതായി അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന ലോക 
ത്തിലങ്ങോജളമിങ്ങോളും അവക്കു സാമ്പത്തികതാല്പയ്യു 

ങ്ങളുണ്ടു”. ഇന്ത്യയുടെ മുപ്പത്തിമൂന്നിലൊരംശം മാത്രം 
വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെവരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങഠം., ആറാ 

യിരത്തിലധികം നാഴിക ദൂരത്തു നിന്നു” ഇവിടെ വന്നു” 

ഈ മഹാരാജ്യത്തിലെ 40 കോടി ജനങ്ങളെ അടി 
ഭരിക്കുന്നുലെന്ന സംഗതി നമ്മുടെ ആലസ്യത്തേയും 

അവരുടെ പരിശ്രമശിലത്തേയുമല്ലാതെ മറെറന്തിനെ 

യാണു കാണിക്കുന്നതു”? 

 ഷമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ സാമ്പത്തികനില ഇതരരാ 

ജ്ൃക്കാരുടേതിനോടു തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോഴം എത്രയും 

പരിതരാപകരമാകുന്നു. ഇവിടെ ഒരാളുടെ ശരാശരി 

വരവ്യ” ഒരണയുടെ അടുത്തു മാത്രമേ വരുന്മള്ള. ഇതുകൌ 

ണ്ടു ഒരു ദിവസത്തെ ജീഖിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതെങ്ങി 

ഒന: ഹുതാണ്ടു മുഴുപട്ടിണി കിടന്നാണു നമ്മടെ രാജ്യം 

പുലരുന്നതു”. അമേരിക്ക. ജപ്പാന്. ഇംഗ്ലൂണ്ടു മുതലായ 
പരിഷക്ൃതരാജ്യങ്ങളില് ഒരാളുടെ ശരാശരി വരവു 

കം മുതല് കം വരെയാണു. അന്നാട്ടുകാരുടെ ജീവി 

തത്തോതു” ഉയന്റിരിക്കുന്നതിനോയും രഹസുവും ഇതു 

തനൊയാണു”. ഈ വമ്പിച്ച ദാരിദ്ര്യം നമ്മുടെ നാടി 
മെ പിടികൂടുവാ൯ പല കാരണങ്ങളുണ്ടു'. ഇന്ത്യ 

ഒരു കാഷികരാജ്യമാണല്ലോ. ഇവിടുത്തെ ഭ്രൂമിയുടമ 
റ 



സാമ്പത്തികജിീവിതം 

സ്ഥസന്പ്യദായത്തിനെറ വൈക്ടതംകൊണ്ടു ഭൂമിയില് 

അഭ്ധ്വാധിച്ച വിളവുണ്ടാക്കുന്ന യഥാത്ഥകൃഷിക്കാരന്നു* 

പഠയത്തക്ക യാതൊരാദായവും ലഭിക്കുന്നില്ല. വമ്പിച്ച 

പാട്ടം. നികുതി മുതലായവയുടെ ഭാരത്തിന്നാടിയില് 
ക്കിടന്നും അവ൯ ഞരങ്ങുകയാണു”. തന്നിമിത്തം 

പരിഷ് കൃതരിതിയില് കൃഷിചെയ്യും ഭൂമിയുടെ ഫല 

പുഷ്ടി വഭ്ധിപ്പിച്ച”, അധികവഖിളവുണ്ടാക്കുവാന് ശ്രമി 

ക്ഒനാതിന്നു" അവന്നു താല്ലയ്യുവും സൌകയ്യുവുമില്ല. 

തരിശായിക്കിടകഒന്ന സ്ഥലങ്ങളില് അതാതിന്നനുസ 

രിച്ച പുതിയ കൃഷികഠം ചെയ്യുന്നതിന്നു" ആധഖശു 

മായ മൂലധനയനമി റക്കുവാ൯ ധനികര് മടിക്കുന്നു. അതു 
കൊണ്ടു തരിശുദ്ദമികഠം എന്നും ആ നിലയില്തന്നെ 
കിടക്കുന്നതല്ലാതെ കൃഷിഭ്ൂമികളായി മാവന്നില്ല. യന്ത്ര 

ഞങ്ങളുടേയും വിദേശതാല്പയുങ്ങളുടേയും മത്സരം കൊണ്ടു” 

ഇന്ത്യയിലെ കുടില് ല്യവസായങ്ങളാകമരനം നശി 
പോയതും ഈ രാജ്യത്തിനെറ സാമ്പത്തികാപകഷ 
ത്തിന്നു” ഒരു പ്രധാന കാരണമാകുന്നു. ഇന്ത്യ ജീലിക്കു 

ണമെകില് കുടില് വ്യവസായങ്ങ൦ം ഉയത്തെഴുന്നേല്ലണ 
മെന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാര് വാദി 

ക്കനാതും അവയെ പുനരുഭ്ധരിക്കുനാതിന്മുധേണ്ടി 

അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടാണു". 
വരവുണ്ടാടാത്ത ചിലവുക൭ം ചെയുന്നതും. ആ 

ഡംബരങ്ങറംക്കും ആദാടങ്ങഠാക്കുംവേണ്ടി ചിലവുകഠം 

ചെയ്യുന്നതും സാമ്പത്തികനിലയെ അധഃപതിപ്പിക്കു 

ന്ന അന്നന്നുണ്ടാവുന്ന വരവുകളില് യിന്നു” ഓരോ ച്രു 
ങ്ങിയ സംബ്ഖൃയെകില്ം പിന്നേക്കു സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാ 
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തിരിക്കുന്ന സ്വഭാവവും അനഭിലഷണ്ടീയമാണ്മ്. 

പിന്നേക്കു ധനം കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നു മാത്രം സമ്പാ 
ദിക്കണമെന്നല്ല ഇതിന്െറ അത്ഥം. എന്തെങ്കിലും 
കാരണങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്നുള്ള കഴി 

വു നഷ്ടപ്പെടുകയാണെകകില് അപ്പ്യോഴെക്കു പ്രയോജന 

പ്പെടുന്നതിന്നുലേണ്ടിയാണു" ഇങ്ങിനെ ചെയുന്നതു. 

പരിശ്രമശാിലവും., ആവശ്യത്തിന്നു മാത്രം ചിലവു 
ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവവും. ന്യായമായ ഏതു ജോലിയും 

ചെയുന്നതിന്നുള്ള സന്നദ്ധതയും ഉണ്ടാവുകയാണെ 

കില്. അത്തരക്കാക്ക” അവരുടെ ജിവിതത്തില് സാ 
മ്പത്തികമായ വലിയ ഖിഷമതകളൊന്നും കൂടാതെ 

കഴിഞ്ഞുകൂടുവം൯ സാധിക്കുമെന്നു തിീച്ച്യാണു. 

അതോടുകൂടി ജീവഖിതത്തോതു” ഉയത്തുവാനും., അങ്ങി 

നെ സുഖത്തോടും സംതൃപ്പിയോടുംകൂടി ജീവിക്കുവാനും 
അവര് സമത്ഥരാവും. 

൨. സാമ്പത്തിക ജിവിതവും പരസ്സുര 

സഹായ പ്പസ്ഥാനവും. 

യാട്ടുകാരുടെ സാമ്പത്തികജിവിതത്തെ അഭിവ്ല 

ഭ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നുദ്ദേശി കൊണ്ടാണു പരസ്സൂരസ 

ഫായപ്പ സ്ഥാനം പ്രവത്തിച്ചുകൊൌണ്ടിരിക്കുന്നുതു”. മനു 

ഷധ്യ൯ ഒരു സമുദായജീവിയാകയാല് അയന്ന തനൊ 

സമുദായത്തില്പെട്ട മാറ ല്യക്തികളുടെ സഹായസ് 

ഹകരണങ്ങഠാ കൂടാതെ ജുവിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. സമു 

ദായത്തി ല്നിന്നു” ഒറാതിയിഞ്ഞം ലല്ലലരും അങ്ങിനെ 



ജീവിതവും പരസ്ഡൂരസഹായപ്രസ്ഥാനവധും 1 [ 

ജീവി ക്കുനുണ്ടെകില് ഒന്നുകില് അവര് വൈരാഗിക 

ളോ അല്ലെകില് ഭരാന്തന്മാരോ ആയിരിക്കുവാനേ വഴി 

യുള്ളൂ, ഒരു സമുദായത്തിലെ ല്യക്തികഠംക്കു തമ്മില് 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഈ സഹായസഹകരണങ്ങഠക്കു 

സാ ധാരണയായി വ്യക്തമായ ഒരു രൂപം ഇല്ലാ 

തെയാണിരിക്കുന്നത്ം. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും സെ 

മനസ്യത്തിന്നും, ഹ്ൃദയവികാസത്തിന്നും,. സവ്വോ 

പരി ഇഷ്ടത്തിന്നും അനുസരിച്ചു മറവള്ളവരുമായി 

സഹകരിക്കുകയും അവക്കു സഹായങ്ങഠം സവല്കുകയും 

ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ ഈ കായൂത്തില് പവ്യക്തധും 

അംഗാകൃതവുമായ നിബന്ധനകള്ളൊന്നമില്ല. ക്രമമായ 
ചില വ്യവസ്ഥകളിന്മേല് ഈ സഹായസഹകരണ 

ഞഅ്ങ0ം നല്കുന്ന കായും ത്ൂപികൃതമായി ഒരു പുതിയ 

പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാവുകയാണെങകകില് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധോ 

രണ ജനങ്ങംക്ക” അതെരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരി 

ക്ടമെന്നു ചില ചിനത്തകമ്മാക്ു തോന്നിയതിനെ ഫല 

മായിട്ടാണ് ഏതാണ്ടു” അരന്തൂററാണ്ടുകഠാക്കു മുമ്പ പര 

സ്ൂരസഹായ പ്രസ്ഥാനം ആധി ഭവിച്ചത്. പരിഷ്കൃ 

തരീതിയിലുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനം യൂറോപ്പിലെ ജമ്മയി 
യിലാണു” ആദ്യമായുഅ്ഭവിച്ചതു”. അഖിടെനിന്മം 

ഇന്നതു ലോകമെങ്ങും ല്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 
ഈ പരിഷ്കരിച്ച രിതിയിലല്ലെകിലും മറെറഠാജ 

തരത്തില് വളരെ പുരാതനകാലം മുതല് ക്ടതന്നെ പര 
സ്പൂരസഹായപ്രസ്ഥാനത്തിന്നു നമ്മുടെ യാട്ടില് പ്രചാ 

രം സിദ്ധിച്ചുകഴി ഞ്ഞിരുന്നും ഗ്രാമീണരുടെ ജിചിത 
ത്തെ എത്രയും സുഖകരവും ശ്രമരഹിതവുരാക്കു നതി 
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ന്ന ആ പ്രസ്ഥാനം ഉപകരിക്കുകയും ച്െയ്യിരുന്നും. 

എഴുതിവെച്ചു നീയമങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നീല്ലെകി' 

ലും. നടപടിക്രമംകൊണ്ടു സാധുവും പ്രബലവുമായി 

രുന്ന മാമൂല് നിയമങ്ങാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അന്നു 
നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമീണന്നു” യാദ്ദ 
ക്ികമായ ഒരത്യാഹിതം രേരിട്ടുചെന്നിരിക്കട്ടെ. ഉട 

നെ ഗ്രാമകാ൪ എല്ലാവരും കൂടിച്ചേന്ര? ആ അത്യാ: 
ഹിതം അവരവക്കുതന്നെ നേരിട്ടതായി സമകല്ലിച്ചു” 

ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികഠം ചെയുന്നു. ധനം സംബ: 

സ്ധമായ വല്ല ആവശ്യവ്യം ഇങ്ങിനെ വല്ലവക്കും വല്ല 

പ്പോഴും വരികയാണെങ്കില് അല്പ്യോഴും ഗ്രാമക്കാ൪ 
ഫല്ലാലരുംകൂടി കഴിചിന്നനുസരിച്ചു സംഖ്യകഠം 

വരിയിട്ടെടുത്തു?് ആ വക ആവശ്യങ്ങഥം നിവൃത്തി 

ച്ചുപോന്നു. കുറി ക്ലല്യാണം ഈ സയ്പ്യദായത്തി 

ലെ ഇന്നും അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിനമാണു”. കുറികളു 

ടേയും അടിസ്ഥാനതത്വം ഇതുതന്നെ. ഓരോ ധ്യക്തിക 

കൂടേയും പൃരകെട്ടും ചുലകുളി, കല്യാണം മുതലായ അ. 
് 

ട്രിയന്തിരങ്ങഠം എന്നില യടത്തിക്കുന്നതിലും ഗ്രാമ 

ക്കാർ നല്കിവന്നിരുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങളം. 

നേതൃത്വവും ഇന്നും ദൂര്ല്പഭം ചില പ്രദേശങ്ങളിലെക 

ലും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടു”. ഒരുത്ത൯ എല്ലാവക്കുലേ. 

ണ്ടിയും എല്ലാവരും ഒരുത്തന്നു വേണ്ടിയും എന്ന പര 

സ്ൂൂരസഹായപ്രസ്ഥാനത്തിനെറ മുദ്രവാക്യം ആ പഴയ 

കാലത്തുതന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് അനുഷ്ടാനത്തില്. 

പ്രായോഗികമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 

ആധുനികരിതിയിലുള്ള പരസ്സുരസഹായപ്രസ്ഥാ 

| 
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ശ്രത്തിന്നു” ഇനു പരിഷകൃതരാജ്യങ്ങളില് മഴു വനും. 

പ്രചാരമുണ്ട്. ജാപ്പാ൯, ഹോളണ്ടു”.. ജമ്മനി എന്നി 
മൂന്ന രാജ്യങ്ങഠം ഈ പ്രസ്ഥാഠനത്തിന്മൊ പ്രചാരത്തെ 

സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഏററവും മുന്നണിയില് നില്ല, 

ന്നും കയഡ്ഡയും ഒട്ടം പിന്നിലല്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളു! 

ലെല്ലാം നാട്ടുകാരുടെ സാമ്പത്തികജ വിതം തികച്ചും 

പരസ്ൂരസഹായസംഘങ്ങളുടെ നിയന്ത്രഞത്തിലാണ 

ത്രെ. വിദ്യാലയങ്ങറം സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്നതും. ജിവി 

താവശ്യങ്ങഴം നിവ്യഹിക്കുന്നതിന്നാവശ്യമായ സധേയ 

സാമഗ്രികഠം സംഭരിച്ചു വിതരണം ചെയ്മനാതും. പല 
തരത്തിലുള്ള വൃവസായങ്ങം നടത്തുന്നതും. അഗതി 

കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം പരസ്ഡൂരസഹായസം 

ഘങ്ങളാണു' ആ രാജ്യങ്ങളില് നിവ്ൃഹിക്കുന്നുതു”. 
നാട്ടുകാരുടെ ജൂണബാഭ്ധ്യതയെ ഇല്ലാതാക്കന്നതിന്നും 

കൃഷി ചെയ്യും മറവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉല്ലന്നങ്ങംക്കു തിക 

൦ വിലവാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന്നും, അത്യാവശ്യമായ 

സന്ദദങ്ങളില് വിവേകപുൂയ്യം അവക്കു കടങ്ങം അനു 

ലദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്നും പ്രസ്കൃത സംഘങ്ങം ശ്രദ്ധി 

ക്കുന്ന. ഇങ്ങിനെ പരസ്സൂരസ ഹായ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടു 
സാധാരണക്കാക്ക ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാവിധഗുണ 

ങ്ങളും അനാട്ടുകാക്കു ലഭിച്ചുകെണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു”. 

എന്നാല് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആവ 

ശ്യമായത്ര അഭിവൃഭ്ധിപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുരുക്കം 
ചില സ്ഥലങ്ങളില് അതിനെെറ പരിക്ഷണങ്ങഠം പരി 

താചകരമാം വണ്ണും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യിരിക്കു ണാ 
ന്നും ഈ ദുസ്ഥിതിക്കുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തി 
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ക്കുനാതിനു മുമ്പു നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രവ 

ത്തിക്കുന്ന സദയ്ഖ്യദായത്തെക്കുറിച്ചു ചില സംഗതികം 
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട താണു”. 

ഇന്ത്യയില് പരസ്സൂരസഹായ പ്രസ്ഥാനം അവത. 
രിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു ഗ വമ്മേണ്ടി നാലാണു”. സംസ്ഥാനഭ. 

രണത്തിലെ പല വകപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തില് പരസ്ത്ൂരസ 

ഫായപ്രുസ്ഥായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്നും അതിനെ 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നും ആയി ഒരു വകുവ്പുകൂടി കൂട്ടിച്ചേ. 
ത്തു. ഈ വകുപ്പിലെ ഉദ്യയഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രവത്തന 

ഫലമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും. അതാതു പ്രദേശങ്ങ 
കിലെ പൌരന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേത്തു പരസ്സുരസഹായസം 

ഘങ്ങഠം സ്ഥാപ ക്കപ്പെട്ട. ഗ്രാമങ്ങളിലരണു” അവരുടെ 

ശ്രദ്ധ കുടുതല് പതിഞ്ഞതു”. വമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു കഷ 

കരാജ്യമാകയാലും., നാട്ടിന്െറ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി 
യെ ഉയത്തുന്നതിന്നു മറേഠറതു ജോലിക്കാരേക്കാളുമധി 
കം ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായി 

ഏററവുമധികം അധപതിച്ചു കിടക്കുന്നതും കൃഷിക്കാ 

രാകയാലും അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചു വഭ്ധിച്ച ജണഭാം 
രത്തില് യിന്നു” അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയാണു പരസ്റ്റുര 
സംഘായപ്രസ്ഥാനത്തിന്നു നമ്മുടെ നാട്ടില് ചെയ്യുവാ 
നുള്ള പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ജോലിയെന്ന്” അവര്. 
മഠസ്ത്രിലാക്ക!. വമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരെ ഉയരു 

വാനന്ുവദിക്കാത്ത പ്രതിബന്ധങ്ങളില് പ്രധാനമായ 

തു” നാട്ടുകാരായ ഫ്രൃണ്ടികക്കച്ചലടക്കാരില് നിന്നു് അ 
തിചലിശക്കു” അവക്കു കടം വാങ്ങേണ്ടിവരുന്നതാണു”. 

കംപ്കസംഘങ്ങറം ജത്തരം കൃഷോിക്കാക്ക ചുരുങ്ങിയ 
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പലിശയില് കടം കൊട്ടക്കുവാനും. വാങ്ങനാവനെറ 

സൌകയ്യുമന്സരിച്ചു” ഒന്നായോ തവണകളായോത്ത 

സംഖ അടവാക്കുനാതിന്ന സൌകയും നല്കുവാനും ഒ 

രുങ്ങി. എന്നാല് ഒരു കഷകസംഘത്തില്നിന്നു കടംകി 

ടടണമെങക്കില് വാങ്ങുന്ന ആം സംഘത്തിലെ ഒരംഗമാ 

യിരിക്കണമെന്നതു നിച്ചന്ധമാണു'”. മാത്രമല്ല, സംഘ 

ത്തിലെ മറവരണ്ടംഗങ്ങാം അവന്നു ജാമ്യം യില്ലകയും 

ചേണം.. ജാമൃക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വലതാണു്. 

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താല് കടക്കാരന്നു സംഘത്തിലേ 
ക്കു സംഖ മടക്കി അടക്കുവാ൯ സാധിക്കാതിരുന്നാല് 

ജാമ്യക്കാർ ആ കടം മുഴവന് ധിട്ടേണ്ടിവരും. കടം 
വാങ്ങുന്നവ൯ ന്യായമായ ആവശ്യത്തിന്നു തന്നേയോ 
അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു” കൃത്യസമയങ്ങളിതല്് അവന് 

സംഖ്യയകഠം മടക്കീ അടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം അ 
ന്വേഷിക്കുന്നുതിന്നും. അടക്കുവാ൯ വിഴ്ചചെയ്യുമ്പോം 

അവനെ നിബ്ഖന്ധിക്കുന്നതിനും, ജാമ്യക്കാര൯ ഈ 

വൃവസ്ഥമൂലം നിബ്ബന്ധിതയാകുന്നു. തന്നിമിത്തം 
അംഗങ്ങഠാക്ക് ആവശ്യത്തിന്നു മാത്രം കടം വാങ്ങുവാ 

നെ കഴിയുന്നുള്ള. കടക്കാരനെറ കൃത്യന്ിഷ്ഠടയില്ലായ്ക് 

കൊണ്ടോ. അശ്രഭ്ധകൊണ്ടോ കടം വീട്ടാതിരിക്കുകയു 
മില്ല. സംഘങ്ങറം പ്രവൃത്തയാരംഭിക്കുന്നതു”. അതി 

ലെ അംഗങ്ങ എടുക്കന്നെ ഓഹരിപ്പണത്തെ മുലധ 

നമാക്കിയാണു”. ഒരു സാധാരണ സംഘത്തില് ഒരോ 
ഹരിയുടെ വില 10 ക.യാണു”. ഈ സംഖ്യ മുഴുവന് 
ഒന്നായി അടക്കേണ്ടതില്ല. കൊല്ലംതോവം ഓരോ ഉ 
വപ്പ്രീകവിതം അടച്ചാല് മതി. അപ്പ്രോഠം ഒരു സം 
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ഘം ആരംഭിക്കുമ്പോം അതിലെ അംഗങ്ങ ഓരോ 

ഉവപ്പ്പീകലീതം അടക്കുന്ന സംഖ്യ മാത്രമേ മൂലധനമര 
യി പ്രവൃത്തി തുടങ്ങു വാനുണ്ടാവുകയുള്ള. ഈ സംഖ്യ 

സംഘത്തിനെറ നടത്തിപ്പ്റിന്നു” തിരെ അപര്യാപ്തുമാ 

ണൈന്നു” ല്യക്തമാണു”. ,അതിയാല് പ്രാഥമിക സംഘ 

ങ്ങാക്കു കടം കൊടുക്കുന്നതിനു? ജില്ലക്കൊട്ടാകെ ഒരു 

പരസ്സൂരസഹായബാങ്ക” സ്ഥാചിക്കല്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു 

സംഘത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടേയും കൂട്ടായ ഉറപ്പി 

ന്മേല് സംഘത്തിന്നാവശ്യമുള്ള സംഖ്യ ജില്ലാബാക് 

കടം കൊടുക്കും. ഈ കടത്തിന്നു” ഒരു ചുരുങ്ങിയ പ 

ലിശ മാത്രമേയുള്ളൂ. പ്രാഥമിക സംഘങ്ങഠം അതിലെ 

അംഗങ്ങഠംക്ക്” കടം കൊടുക്കുന്നതു” ഈ സംഖ്യയില് 

നിന്നാണ്”. അംഗങ്ങഠം സംഘത്തിലേക്കു” കൊടുക്കു 

ന്ന പലിശത്തോതു”., സംഘം ജില്ലാ ബാങ്കിലേക്ക്” 

കൊടു കേടണ്ടതിനേക്കാഠം അല്പം അധികമായിരിക്ക് 

മെങ്കിലും അതൊരിലെം ഒരമിതമായ പലിശനിര 

ക്കായിരിക്കുകയില്ല ഈ അധികം വാങ്ങുന്ന പലിശ 

കൌണ്ടാണു' സംഘം അതിനെൌ ഭരണപ്വവിലവുകറം 
നിവ്വഹിക്കുന്നതു”. 

പരസ്സൂരസഫഹായസംഘങ്ങളുടെ ഭരണം നാടത്തുന്ന 

തു പഞ്ചായത്തുകാരാകുന്നു. ഭ്രവര അവരുടെ ജ്യൂട 

യില്നിന്നുതന്നെ ഒരാള്കെ അഭ്ധ്യക്ഷായും മറെറാരാ 
ളെ. കായ്യൂദശിയായും നിശ്ചയിക്കും. അംഗങ്ങഠം യോ 

ഗം ചേന്നു” അവരുടെയിടയില്നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കു 
സനവരാണു പഞ്ചായത്തുകാര്. പഞ്ചായത്തുകാരാണു' 

അംഗങ്ങറാക്കു കടം അനുവദിക്കുന്നതും. സംഖ്യകഠം 



ജീവിതവും പരസ്ഡൂരസഹായപ്രസ്ഥാനധും [1 

പിരിച്ചെടുക്കുന്നുതും; ഴില്ലാബേങ്കില്നിന്നു കടം വാ 
ഞ്ങുന്നതും; അതു തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമെല്ലാം. ഇത്രയും 

ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രവൃത്തികഠം ചെയ്യേണ്ട പഞ്ചാ 

യത്തുകാര് സത്യനിഷ്ടയും; കൃത്യനിഷ്ഠയും കായ്യപ്രാപ്തൂ! 

യും എല്ലാം ഉള്ളവരല്ലെകില്., സംഘം വളരെ വേഗ 
ത്തില് പൊളിഞ്ഞംപോഷയേക്കും. പല സംഘങ്ങളും നരി 

ച്ചിട്ടുള്ളതു ഭരണകായുങ്ങളില് പഞ്ചൊയത്തുകാര അശ്ര 

ഭ്ഥ കാണിച്ചതിനെറ ഫലമായിട്ടാണു”. അംഗങ്ങറാക്കു” 

ഈയ കായ്യൂത്തില് മറെറാരു ചുമതലക്ൂടിയുണ്ടു”. പഞ്ചാ 

യത്തുകാര് നടത്തുന്ന ഭരണത്തെ പരിശേോധിക്കുവാ൯ 

താവക്കു്” എല്ലായ്ക്കോഴും അധികാരവും അവകാശവു 

മുണ്ടു . ഇടക്കിടെ കണക്കുകം പരിശോധിച്ചും മഠവം 

പഞ്ചായത്തുകാര അപഥസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 

എന്ന് അവര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴെ 
കിലും പഞ്ചായത്തുകാരുടെ കയ്യില് ക്രമക്കേടു കണ്ടാല് 

അപ്പ്യോഠം അംഗങ്ങളുടെ പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി 

അവരെ പിരിച്ചുയക്കുകയും പകരം പുതിയ ആളുക 
ളെ പഞ്ചായത്തുകാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. 
ഫ്ലുതാനും അംഗങ്ങറം ചേനു പഞ്ചായത്തുകാരോട്ടു 

അപേക്ഷിച്ചാല് പൊതുയോഗം വിളി ടവാര൯ 
വര് പി നം റു 

പചരസ്സൂരസഹായസംഘങ്ങളിലെ കടക്കാരുടെ 
മേല് ധടപടികളെടുക്കേണ്ടിവന്നാല്. സാധാരണ സം 
ഗതികളിലെനനപോലെ സിവില്കോടതിയിലല്ല കേ 
സു കൊടുക്കേണ്ടതു '. പരഡ്റൂരസഹായഡിിപ്പാര്ട്ടുമെണ്ടു” 
ഈ ആവശ്യത്തിലേഷ്ണ്ു” ഓരോ കേന്ര്രങ്ങളിലും ഓരോ 



ടട പൌരധമ്മം 

മാഭ്ധ്യസ്ഥകോടതി എപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു'. ഏതെങ്കിലും 
പെടരപ്രമാണിയോ. ഉദ്യോഗസ്ഥധോ ആയിരിക്കും 
ഈയ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി. കേസ്സ്റകഠം വിധിയായ 
തിന്നശേഷം ആ വിധികം യടത്തീ സംഖ്യ ഈടാ 

ക്ഷന്നതീന്നും സിവില്കോടതികളില് പോകേണ്ട 

തില്ല. അധികച്ച്രിലവുയ വരാതെ കായുങ്ങഥം നടത്തു 

വാ൯ സാധിക്കുന്നതിനു ഗയമ്മേണ്ടു നിയമംമൂലം. 
സംഘങ്ങംക്കനുവദിച്ചിട്ടള്ള ചില പ്രത്യേക സൌജ 

ന്യങ്ങളാണിവ. 

മുകളില് വിവരിച്ചതു ഐക്യനാണയകഷകസം 

ഘങ്ങളുടെ പ്രവത്തനസമ്ഖ്രദായമാണു”, നഗരങ്ങളില് 

സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങറഠാക്കു പരഡ്ഡൂരസ 

ഫായ അര്ബന് ബേങ്കുകഠം എന്നത്രേ പേര്ം ഇതേ 
അടി സ്ഥാനതത്വപങ്ങളിന്മേല്തന്നെ പ്രത്യേക തൊഴിലു 

കളില് എപ്പെട്ടവരുടെ സംഘങ്ങാഠം. ക്രയഖിക്രയസം 

ഘങ്ങഠം മുതലായി ഇനിയും പലതരത്തിലുള്ള സംഘ 

ഞദതുണ്ടു”. ജൂവയെല്ലാം അവയിലെ അംഗങ്ങളുടെ 
സാമ്പത്തികജിവിതത്തെ അഭിവ്ൃഭ്ധിപ്പെടുത്തുന്നാതിന്നു 
ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളചയുമാണു”. അം 
ഗങ്ങളില് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നുജ്ജ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കു 

ന്നതിന്നു നാണയസംഘങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടു 

ഓരോ സേവിങ്ങ് സ് ബേങ്കും ഏ്ലെടുത്തി നടത്തി 
വരാവണ്ടു . 

യമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പ്രസ്ഥാനം പരാജയപ്പെടു 

ന്നതിന്നുള്ള പ്രധാന കാരണം. പരസ്സുരസഹായതത്വ 
ങമളെക്കുറിച്ചു ജനതയ്ക്കു വേണ്ടത്ര അറിലുണ്ടായിക്കഴീ 
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ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതാകുന്നു. പ്രാതിനിഭ്ധ്യഭരണസിഭ്ധാന്ത 

ങ്ങളെ ആസ്റസുദമാക്കി ഒ ക്കാണ്ടുള്ള അതി നെറ പ്രവത്തു 

ശം ശരിയാവണമെകകില് അതിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം 

കായ്യവി വരമുള്ളവരും. അഭ്യസ്മൂധിദ്യരും ആയിരിക്ക 

ണം. വമ്മുടെ നാട്ടിലാവട്ടെ, സംഘങ്ങളിലെ ഭൂരിപ 

ക്ഷം അംഗങ്ങളും അക്ഷരശുന്യരാണു . നാട്ടുകാരുടെ 

മേല് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് സ്വാധീധശക്തിയുള്ള 
ചിലര് പഞ്ചോയത്തുകാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയം 
അവര്൪ സ്വാത്ഥലപബ്ലിക്കുലേണ്ടി സംഘങ്ങളെ ദുരുപ 

യോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന. എന്തിനധികം: 

ഹുണ്ടി കക്ക ച്ചവടക്കാര1ല് നിന്നു സാധുക്കളായ കൃഷി 
ക്കാരെ രക്ഷിക്കുനതിന്നുദ്ദേശി ച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഘങ്ങള് 

ഫൃണ്ടികക്കച്ചുവടക്കാരുടെ അധീനത്തില് തനൊ വരി 

കയും. അവര് തങ്ങളുടെ കച്ചവടം അഭിവ്ൃഭ്ധിപ്പെടുത്തു 

നാതിന്നു സംഘത്തെ ധിനിയോഗിക്കുകയും ചെയുന്നു 

തിന്നുതനെ എത്രയെങ്കിലും ദുഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടു . ഈ 

യില പോയി പരസ്ൂരസഹായതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു ലേ 

ണ്ടത്ര അറിവു നേടിയവര് അവയിലെ അംഗങ്ങളായി 
വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടെകില്., അന്നു മാത്രമേ നമ്മുടെ 

നാട്ടില് ഈ പ്രസ്ഥാനം അഭി വൃദ്ധിപ്പെടുകയും അതു 

വഴിയായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃഷിക്കാക്കും തൊഴിലാളി 
കഠംക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും. അങ്ങിനെ നമ്മുടെ 
മഹാരാജ്യത്തിനെറ തന്നേയും സാമ്പത്തിക യില ഉയ 
നുവരികയുമുജ്ളു. ജാപ്പാ൯., ഹോളന്൯റഠ”. ജമ്മനി, ഇം 
ഗ്ലണ്ടു' മുതലായ രാജ്യങ്ങളില് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആശാ 

സസ്യമായി അഭിവൃഭ്ധില്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതിന്നുള്ള 
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കാരണം അവിടുത്തെ പൊതുജുനങ്ങഠം ആകമാനം 
അഭ്യസൂവിദ്യരും പരസ്സൂരസഹായതത്പങ്ങളെക്കുറിച്ചു” 
ആവശ്യമായത്ര അറിവുള്ളവരും ആയതാകുന്നു. അതി 
നാല് പ്രസ്ഥാനത്തെ വിജയഷപ്രദമാക്കുന്നതിന്നു? ആവ 
ശ്യമുള്ളരര പ്രചാരവേല ചെയ്യുകയാണു ഗവമ്മേണ്ടും 
സഹകരണെമനസ്ഥിതി യുള്ള പൊതുജനങ്ങളും ചെയ്യേ 

ടതു”. മദിരാശി ഗവമ്മേണ്ടു” ഈ വിഷയത്തില് 
അടുത്ത കാലങ്ങളു ലായി ഗാഡ്മമായ ശ്രദ്ധ പതില്പ്ി 4 
ച്ചുവരുന്നു ണ്ടെന്നു കാണുനാതു നമുക്കെല്ലാം തീച്ചയായും | 

ആശ്വാസകരമാണ്. 

൩. കടം വാങ്ങു. 

നമ്മുടെ ജിവിതാവശ്യങ്ങാം നീവ്വത്തിക്കുന്ന 

തിന്നു” അത്യാവശ്യമായ പണം ഘില്ലായ്രരോഴും കയ്യില് 

കെട്ടിയിരിപ്പണ്ടായ। എന്നു വരുന്നതല്ല. എത്ര ധനി 

കരായാലം ചിലപ്പ്പോം പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കേ 

ണ്ടിവന്നേക്കും. അടിയന്തിരവും അപ്രുതക്ഷിതവുമായ 

ച്വിലവുകാം ച്െയ്യേണ്ടിവരുമ്പോറം മാത്രമേ ധനി | 
ശംക്ടു കയ്യില് പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ക്സരേശിക്കേണ്ടി ) 

ചരാവള്ളവെങ്കില്., സാധാരണക്കാരന്നു” അവണ്െറ 
ദൈധംദിനകായുങ്ങഥം ധടന്നുപോകുന്നതിന്നതന്നേഷും 

പ്രണമില്ലാത്തതു കൊണ്ടുള്ള വിഷമതകറം അനുഭവമാ 

കാവണ്ടു'. ഈ വക ഘട്ടങ്ങളില് സൌകയുമുള്ളേടത്തു 

്രിന്നു കടം വാങ്ങി തിടുക്കം യനിവൃത്തിക്കുകയാണു , 
പതിവു” വമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ടഷിക്കാക്കും മറവം 
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ഇങ്ങിനെ കടം ഖാങ്ങേണ്ടെ ഘട്ടങ്ങാം കുറച്ചൊന്നുമല്ല 

 ഉണ്ടാവാവള്ളതു”. അനുയരെറ പണം വാങ്ങി നാം 

നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങം നടത്തുമ്പോഠം, അതിന്നു പ്രതി 

ഫലമായി കടംതന്ന ആറാക്കു” ഒരു ലാഭം കൊടുക്കു 

ണം, ഈ ലാഭമമത്രെ പലിശ. സംഖ്യ ഹ്്ര്ര കാലം 

നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും. എത്രയുണ്ടെന്നും നോ 

ക്കിയാണു പലിശ കണക്കാക്കുന്നതു”. അമിതമായ 

പലിശ വാങ്ങി കഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നാട്ടി൯ചുറങ്ങ. 

ളിലെ ഫൃൃണ്ടികക്കു ച്ചവടക്കാരില് യിന്നു” അവരെ രക്ഷി: 

 ക്കുന്നതിന്നുദ്ദേശിച്ചുകൌണ്ടാണു പരസ്സൂരസഹായകഷ 

കസംഘങ്ങഠം ഉ€ംനാടടകളില് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്നതെന്നു മുമ്പു പറഞ്ങ്ചവല്ലോ. ഈ സംഘങ്ങളില് 

ിന്നു കഷകക്ട കടം കിട്ടുവാ൯ വലിയ വിഷമമി 
ല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മടക്കി അടക്കുവാ൯ വളരെ എളുപ്പ 

വും സൌകയുവും ഉണ്ടുതാനും. പലിശത്തോതു ഫൃണ്ടീ 
കുക്കു ച്ചവടക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചു” എത്രയും തണ്തുമഠ 

കുന്നു. 

പരസ്സറുരസഹായസംഘങ്ങളില്നിന്നു കടം കിട്ട 

വാ൯ എളുപ്പമുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു തോന്നിയപോലെ 

കടം വാങ്ങുവാന൯ തുടങ്ങുന്നതു” അവധവനെത്തനമെ 

കരുതിക്കൂട്ടി നശിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും. സാധാരണ 

കടങ്ങളെ രണ്ടു തരമായിത്തിരിക്കാവുന്നതാണു”. ഒന" 
ഉല്ലാദകകടം. മഠെറാനും നിരുല്ലാദകകടം. ഇതില്, 
ആദ്യത്തെ തരം കടം വാങ്ങുന്നതു യ്യായികരിക്കാം. 

ചിലവുചെയ്യ് അധികം ആദായം മടക്കി എട്ട. 

വാ൯ സാധിക്കുന്ന കായ്യങ്ങാക്കുവേണ്ടി വാങ്ങുന്ന കട 
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മാണത്”. അതുകൊണ്ടു് അത്തരം കടങ്ങറം മടക്കി അട 

ജുവാന് വലിയ വിഷമമുണ്ടാവുകയില്ലം രണ്ടാമത്തെ 
തരം. വാങ്ങിയ സംഖ്യ ങ്ങോട്ടു വരവുണ്ടാക്കാത്ത കാ 

യയൂങ്ങംക്കുചേണ്ടി ചിലവു ചെയ്യുവാ൯ ഉപയോഗി 

ക്കുന്ന കടമാണു”. ഇത്തരം കടങ്ങം മടക്കി അടക്കു 

നനതിന്നാണു വിഷമതകജണ്ടാവുന്നതു”. വിട്ടന്നതി 

നുള്ള ന്യായമായ മാഗ്ലുങ്ങഠം കണ്ടേ കടം വാരു എന്ന 

ഒരു വ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നന്നു”. 

ത്. ഉപ ജാല കഠം. 

ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയുണ്ടെകില്. അതു ചെയ്യു 

വരന് ധേണ്ട സമയം എത്രയായാലും ധേണ്ടില്ല., അതു 

കൊണ്ടുള്ള സമ്പാദ്യം എമ്ര തൂച്ഛുമായാലും വേണ്ടില്ല, 

മറെറാരു ജോലിയില് കൂടി ഏപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം 

നമ്മുടെ നാട്ടുകാരില് അധികം പേരിലും കാണപ്പലെടു 

ന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്നു നാട്ടി൯ പുറങ്ങളിലെ കൃഷി 

ക്കാരെ എടുത്തു നോക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടില് കൃഷി 

ക്കാര് എന്നു പഠഞ്ഞാല് യനെല്കൃഷിക്കാര് എന്നു മാത്രമേ 
അതുകൊണ്ടു” അത്ഥമാവൃുകയുമള്ളവെന്നു തോന്നുന്നു. 

അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാവട്ടെ പ്രധാനമായി ഫഎഎടവഖം. 

മിഥുനം. കന്തി. തുലാം. മകരം എന്നീ ഏതാനും മാസ 

ങ്ങളില് ഏതാനും ദിവസങ്ങളില് മാത്രമേ ഉള്ളതാനും . 
ഈ പ്രവൃത്തികൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അനുഭവം എത്രയും നി 
ബ്ഡ്രാരവും ആ അലക്കു സമ്പാഭ്യമുണ്ടാക്കുവാ൯ പറവന്ന 
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മറ൨ പല ഉപജോലികളിലും അവക്കു ഏപ്പെടാവുന്ന 

താണു”. എന്നാല്. നാം കാണുന്നതെന്താണു”$ നെല് 

കൃഷിക്കാര൯ അവനെ നെല്കൃഷി സംബന്ധി ല്ല 

പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ, ബൊക്കിയുള്ള വലിയ ഭാഗം സമയം 

മുഴുവന് പട്ടിണിയെക്കുറിച്ചും ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറീച്ചും പ 

രാതിപറഞ്ഞ്ച തന്നെത്താ൯ ശപിച്ചുകൊണ്ടു നടന്ന 

കാഴ്ച! അവനു വളരെ എളുപ്പത്തില് സൌകയ്യുമായി 
ചെയ്യാവുന്ന മററ കൃഷികളില് കൂടി എപ്പെടുവാ൯ 

അവ൯ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. ചാമ. മുതിര, ഫുള്ള്, ഇന്ന"; 

പചയവ', കോഠ മുതലായ പല ധാന്യങ്ങളും പലതരം 

ഫലങ്ങളും കായ്ക്കുറിവഗ്ഗങ്ങളും അന്നന്നു” അവന്നു ക്ഷി 
ചെയ്യുണ്ടാക്കാവുന്നതാണു”. ഇവക്കെല്ലാം പുറമേ പ൯ 
കാലത്തേക്കു” അനുഭ വമുണ്ടാവാ൯ പററിയ തോട്ടങ്ങഠം 
വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാനമം അവന്നു ശ്രമിക്കാം. തെങ്ങു”, 
കവുങ്ങു  പുലാവു”., കുരുമുളക്. തേക്കു”, പറങ്കിമാവു 

മുതലായവ ഖെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ദേഫഹാഭ്ധ്വാധ 

ത്തിന്നു പുറമേ എന്തു മായ്രം മൂലധനം വലേണം$ അതു 

കൊണ്ടു പിന്നേക്കുള്ള അനുഭവമോ. എതര വലുതും! 
ഇഞ്ചി, ചേന. ചേമ്പു”, ചക്കരക്കിഴങ്ങു”., ഏളക്കിഴങ്ങു 
മുതലായ കി$ങ്ങുവഗ്ഗങ്ങളുടെ ക്ലഷിയും അപ്രധാനമല്ല. 
ഇവയെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്നു” ആവശ്യമായ സ്ഥ 

ലങ്ങഠംക്കു വമ്പിച്ച പാട്ടമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെ 

ന്നള്ളതു പ്രധാനമായ ഒരാനുകൂല്യവുമാകുന്നും ജഇതൊ 
ന്നും ശ്രഭ്ധിക്കാതെ., കൊല്ലത്തില് ഏതാനും ദിവസം 

' ധെല്കൃഷി ചെയ്യു, ബൊക്കി സമയം മുഴുവ൯ വൃഥാ 

വ്യയം ചെയ്യു; പരാധിനം പഠഞ്ഞു,കൊണ്ടു നട കടന്ന 
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വനെറ ബുദ്ധിമോശത്തെക്കുറിച്ചെത്തു പറയാനാണു! 
ഒര യഥാത്ഥകൃഷിക്കാരന്നു കൊല്ലത്തില് 3065 ദ1വസം 

കൃഷിക്കാരനായിത്തന്നെ വത്തിക്കുവാ൯ കഴിയുമെന്നും; 

അങ്ങിനെ ചെയുവാന് അവന് ഒരുങ്ങിയാല് പട്ടിണി 

യെക്കുറിച്ചും പരാധീധത്തെക്കുറിച്ചും അവന്നു വളരെ 

യൊന്നും ആവലാതിപ്പെടാനുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും., അ 
വന് ഓക്രേണ്ടതാണു'. 4; 

കൃഷിക്കാരന്നു”, അവന് ഇങ്ങിനെ ഒരു മുഴുവ൯ 

കൃഷിക്കാരന്മമായിരിക്കുന്നതിന്നു പുറമേ, അവന്െറ 

വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേ യുമെല്ലാം ആദായമുള്ള 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നലരാക്കിത്തിക്കുവാ൯ സാധിക്കും, 

വലിയ കായക്കേശമൊന്നും കൂടാതെ ചെയ്യാവുന്ന ഏ. 
ര്രയോ ഉപജോലികറം അവക്ുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാവുന്ന 
വയായുണ്ടു”. തേനിച്ച വളത്തല്., കോഴി വളത്തല്ം. 
കാഷ്ക്കുറികളുണ്ടാക്കല്., ആ൬ല്൬ആല്പ., കയവണ്ടാക്കല്, 
തുന്നല്പ്പുണി മുതലായവ പ്രധായപ്പെട്ട ചില ഉപജോ 
ലികളാണു. ഇവയെല്ലാം ആദായമുണ്ടാക്കുനാവയു. 

മാണു”. പക്ഷേ ഈ ഉപജോലികളുടെ കായയത്തില്, 

ഒരു വിഷമതയി ല്ലാഷ്ക്കുയില്ല. കോഴി വളത്തല് പുതിയ 
രീതിയില് ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കില് ഇ, 
രട്ടി സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാം. തേനിച്ച വജളത്തലിന്നും ചി 
ലയ ചില പരിശിലയങ്ങഠം മൂ ആവശ്യമുണ്ടു്. ആല് 
നല്പ്പു"; തുന്നല്പ്പണി., കയവണ്ടാക്കല് എന്നിവക്കും 
ചുരുങ്ങിയ പരിശിലനം ആവശ്യമത്രെ. കുട്ടികഠംക്കും 
ഇഴ പരിശീലനങ്ങഠം വിദ്യാലയങ്ങളില് നിന്നു ലഭിക്കു 

കയാണെകില് അതൊരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പൊതു 



ജുവിതവും പരസ്ുരസഫായപ്രസ്ഥാനവും 2൭ 

പ്രവത്തകന്മാക്കും സഹകാരികഠാക്കും ഈ വിഷയ 

ത്തില് ഫലപ്രദമായി പ്രലത്തിക്കാവുന്നതും അവര 

ങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണു. ഫ്ൃുന്നാല് ഈ കായ്യ്ൂ 

ത്തില് പരിശീലനം ലഭികദവാ൯ സൌകയ്യുമാവുന്ന 

കാലംവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ എല്ലാ ജോലി 

കളം ഫ്ലീറെക്കുറെ എല്ലാവക്കും അറിയാവുന്നവയാണു'. 

നല്ലപോലെ അറിയുനാ ഏതെങ്കിലും ജോലികഠം സ്വീ 

കരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ആദായം കുറയുമെന്ന 

ല്ലാതെ അതുകൊണ്ടു” പുതായാലും നഷ്ടമൊന്നും വരുവാ 

നില്ലല്ലോ. 

കൃഷിക്കാക്കു മാത്രമല്ല. ഒരു നിശ്ചിതസമയം മാത്രം 
ജോലിയുള്ള എല്ലാവക്കും ഇങ്ങിനെ ഏതെങ്കിലും ഉപ 
ജോലികഠം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു”. അതുകൊണ്ടു 

വരവിനെ വര്ദഭ്ധിപ്പിക്കുവാനും. ജണബാധയില്നിന്നു 
രക്ഷപ്പെടു വാനും. ജീവിതത്തോതു ഉയത്തുവാനും സാധി 

ക്കുമെന്നുള്ളതു നിവ്യിചാദമാകുന്നു. 

സാധാരണക്കാരെക്കൊണ്ട് ഉപജ്ോലികറഠം സ്വീക 

രിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹകരണപ്രവത്തകന്മാക്കു പലതും 
ച്ചെയ്യാവയനാതാണു'. ഒരു ഗ്രാമത്തില് കുറെ വീട്ടുകാരെ, 
പ്രധാനമായും കൃഷിക്കാരെ. ഒന്നിച്ചു ചേത്തു” ഒരു കേ 
യിവളത്തല് സംഘം സ്ഥാപിക്കുക പരിഷ” കൃതരീതി 

യില് കോഴിവളത്തുന്നതിന്നു" അറിയുന്ന ഒരാളെ 
വരുത്തി ക്ഠ കാലം അംഗങ്ങ0ംഒ പരിശിലധം 

ധല്കുകുഃ യല്ല ജാതി കോഴികളെ കൊണ്ടുവന്നു” അംഗ 
ങ്ങരാക്കു വിതരണം ചെയ്യുക; അംഗങ്ങഠാക്കു വില്പനക്ഷ 
ണ്ടാവുന്ന കോഴികം. മുട്ടകഠം മുതലായവ സ്വരൂപിച്ചു 
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നല്ല വിലക്കു വില്ലൃവാ൯ പററിയ കമ്പോളങ്ങം കണ്ടു 
പിടിച്ചു” അംഗങ്ങഠംക്കു തികച്ചും വിലവാങ്ങി ക്കൊൌടു 

ക്ദക$ ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്യുവാന് സാധിച്ചാല് അതു 
ഠാട്ടുകാക്കു” ആ ജോലിയില് ഏല്ലെടുലാ൯ ഒരു ശക്തി 

യുള്ള പ്രേരണ നല്കുകയില്ലേട ഇതുപോലെത്തന്നെ 
മറവ് ഉപജോലികളില് എപ്പെടുന്നവരുടെ സംഘ 
ങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണു്ം ഒരു ഗ്രാമത്തില് കടം 
കൊടുക്കുന്നതിന്നുള്ള ഒരു ഐക്യനാണയസംഘം സ്ഥാ 

പിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒന്നും ആവുകയില്ല. ഇത്തരം 
പ്രവൃത്തികളില് സഹകാരികഠം ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു 
മാത്രമേ നാട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്നു നിവാരണമുണ്ടാവു 

കയും അങ്ങിനെ അവരുടെ ജിവിതത്തോതു” ഉയന്വേ 

രികയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 

൫. ഒഴിവുസമയം വിനിയോഗി ക്കൽ. 

ജോലി കഴിഞ്ഞ, ബൊക്കിയുണ്ടൊവുന്ന ഒഴിവുസമ 

യം ഖവിധിയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നതിയെക്കുറി 

ച്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് കുറെയെല്ലാം നിങ്ങറം പഠിച്ചു 

ട്ടു”. നല്ലനല്ല പുസ്ൂകങ്ങറം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കു 
ന്നതിന്നും., യോഗ്യശ്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങഠം കേഠക്കുന്ന 

തിന്നും. വിജ്ഞാനവര്ദ്ധനപ്ണുതകുന്ന മറ൨ പ്രവൃത്തി 

കാ ചെയ്യുന്നതിന്നും ഒഴിവുസമയം വിനിയോഗിക്കു 
ന്നതു" ആശാസ്യമത്രേം സമുദായശുശ്രുഷചെയുഖവാ൯ 

മയ സമയത്തെ വിധിയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണു”. 
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പൊതുജരോപകാരപ്രദമായ പല കായ്യൂങ്ങളും ചെയ്യു 

വാന് നമുക്ക സാധിക്കും. ചെവപ്പുകരലത്തു വിദ്യാഭ്യാ 

സം ലഭിക്കുവാന് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ആളുകള്ളെ 

അക്ഷരപരിങ്ഞാഠമള്ള വരാക്കാ൯ നമുക്ക സാധിക്കുക 
യില്ലേ പൊതുജനങ്ങഠാക്ക്” ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന 

വിധത്തില് പൊതുവായനശാലകളം ഗ്രന്ഥശാലകളം 

സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകലാ൯., അല്ലം പ്രവൃ 
ത്തിയെട്ടക്കുന്നതിന്നുള്ള സന്മയസ്സുള്ളപക്ഷംയ നമുക്ക 
സാധിക്കുംം അഞ്ഞതകൊണ്ടും.. അശ്രദ്ധകൊണ്ടും 

ആരോഗ്യനിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചു ജീവിക്കുന്നതു കൊണ്ടു 
കഷ്ടപ്പാടനുഭ വിക്കുന്ന സഹോദരന്മാക്ക്” ആവശ്യമായ 

ഉപദേശങ്ങം കൊടുത്തു സഫായിക്കുന്നതു മറെറരരു 
തരം പൊതുസേവനമാകുന്നു. മദൃപാനം മുതലായ 
ദുരചോരങ്ങഥംക്ക വശംവദരായി! നശിച്ച ജീവിതം 
വയിക്കുന്ന വരെ നല്ലവഴിക്കു കൊണ്ടുവരുവാന് പരിശ്ര 
മിക്കുന്നതും നല്ല ഒരു സമുദായസേവനമാണു”. ഇങ്ങി 

നെ ഓരോന്നായി എട്ണ്ിപ്പഠയുകയാണെങ്കില്, സമു 
ദായത്തിനെറ അഭിലൃഭ്ധിക്കും നന്മ്തുംവേണ്ടി പരി 

ശ്രമിക്കാവുന്ന സന്ദഭങ്ങം നിരവധിയാണു'. സമുദായ 
ത്തിലെ എല്ലാവ്യക്തികളും ഒരേ തറവാട്ടിലെ അംഗ 
ങ്ങളാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടിയായിരി.ണൈം ഇയ 
പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതു”. എവിടെ വിഷമത 
കളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കാണുന്നുവോ. അവിടെ സഹായ 
ത്തിന്നെത്തുക, എവിടെ ചിത്തപ്രവൃത്തികഠം കാണു 
ന്ുധോ., അവിടെ അവയെ തടുക്കുവാനെത്തുക., എപ്! 
ടെ അഞ്ഞതയും അന്ധകാരവയം കാണുന്നുവോ അവിടെ 
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വിങ്ഞാവാധും പ്രകാശവും എത്തിക്കുക? ഇതെല്ലാമാണു 

ഒരു സമുദായസ്സ്റേഹി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികഠം. അവ. 

വാവന്൯ൊ കുടുംബത്തില്പെട്ട വല്ലവക്കും വല്ല സേഖ. 
വവും ചെയുമ്പോം ബാം യാതെരരു പ്രതിഫലവും 
ഇച്ചുക്കാത്തതുപോലെ., ഈ കായ്യത്തിലും പ്രതിഫല 
ത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തയ്ക്കു സ്ഥായമുണ്ടാവായേ പാടില്ല, 
കുടുംബശുശ്രുഷ ചെയ്യുന്നതുപോലെത്തടന്നെ സമുദായ 
ശുശ്രൂഷ: ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ചുമതലയാണെന്ന ബോ 

ധം ദ്രഡ്ഥമായുണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങിനെ പ്രവൃത്തി 

ക്ദന്നതു കൊണ്ടു മാത്രമേ, ഓരോരത്തന്നും എല്ലാവക്ം. 

ഫ്എില്ലാവരും ഓരോരുത്തന്നുംവേണ്ടി ജിഖിക്കുന്ന ഉല്ക്ക 
ഷ്ടനിലയെ സമുദായം പ്രാപിക്കുകയുള്ള. അവനലഖ 
നെറ കായ്യും മാത്രം നോക്കി സമുദായത്തില്നിന്നു. 

വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ടു ജീപിക്കുന്നവക്കു ലോകം ഒരു സ്ഥാ 

വവും കല്ല്ിക്കുകയില്ലഃ സമുദായത്തില്ഗിന്നു യാതൊരു 

വക സഫായവും പ്രതീക്ഷിക്കുവാ൯ അധഖക്കൊട്ടധികാ 
രവുമില്ല. പ്രതിഫലേച്ചു കുടാതെ മറാണ്ണൂടുാ്ു 

പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും, വാക്കുകൊണ്ടും സമുദായത്തിലെ 
ജുതരഅംഗങ്ങറാംക്കു' ആവശ്യമായ സഹായസഹകര 

ണങ്ങ€ം നല്കുന ഒരാളുടെ യില നേരെ മറിച്ച 

കുന്നു. ആയാംം സമുദായത്തിന്െറ സ്വത്താണും 

ആയാമടെ സുഖദുഃഖങ്ങഠം സമുദായത്തിന്േറയും. 

സുഖദൂഃ ഖങ്ങളാണു'. ധനംകൊണ്ടു മറവള്ളവരെ 

സഫായിക്കവാ൯ യമുക്കെല്പായ്രോഴും സാധിച്ചില്ലെന്നു 

പന്നേക്കാംം ദേഹംകൊണ്ടും. മനഡ്സഡ്റകൊണ്ടും., വാക്കു 

കൊണ്ടും സഫായങ്ങഠം നല്കുവാന് എന്താണു വിഷ് 
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മമുള്ളതു"$ നിയമത്തിനേറയോ അധികാരശക്തിയുടേ 
യോ. മറൊന്തിനേറയെകിലുമോ നിര്ബ്ദന്ധംകൂടാതെ 

സ്വമേധയാ അനന്യയെ സഹായിക്കുകയും അതില്ധാി 

ന്ന” ആ അന്യന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ത്ത 

ശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഠം നമുക്കുണ്ടൊവുന്ന 

കൃതാത്ഥത എത്ര വലുതാണു . 

ഓരോ ഗ്രാമത്തിലേയും ജനങ്ങ ഇങ്ങിയെ ഒരേ 

കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്കു” ഫ്ഠില്ലാവരുടേ 

യൂം സുഖദുഃഖങ്ങളില് അമ്യ്യോശ്യം പടംകൊണ്ടും 

ആവശ്യമായ സഹായസഹകരണങ്ങം അധ്്യയോയ്യം 
ധല്കിക്കൊണ്ടും ജിവിക്കുകയാണെകില്. ൭൭ ഗ്രാമ 

ജീവിതം ഒട്ടധികം സുഖപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു തിച്ച 
യാണു”. 

൬. വിദ്യാലയം. 

ഒരു ന ഏതാണ്ടു” എല്ലാവ കില് 

യിനുള്ള കുട്ടികഠം ചേന്നിരുന്നു പഠനം നടത്തുന 
വിദ്യാലയം സ്വാഭാവികരായിത്തന്നെ അവരില് ഒരു 

സമുദായബോധം ഉളവാക്കുവാ൯ പയ്യാഫ്റ്മാണു”. ജാതി 
വ്ൃത്യാസത്തിന്നോ., മതധ്യത്യാസത്തിന്നോ., ധനികദ 

രിദ്രഭേദത്തിന്നോ അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഫഎീല്ലം കുട്ടി 
കളും ഒരു വലിയ കുഡുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന 
നിലംകാണു വിദ്യാലയത്തില് പെരുമാവന്നതു്. ദൂരല്ല 
ഭം ചിലപ്പ്യോഠം ചില കുട്ടികഠം. തങ്ങഥം ഉയനാ ജാതി 
ക്കാരാണെന്നോ., ധനികരാണെന്നോ നടിക്കുകയം 
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താണയനിലയിലുള്ള കുട്ടികളോടു സഹവസിക്കുവാ൯ 
മടി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടേക്കാം. ഇത്തര 

ക്കാരില് നിന്നു” ഈ ഭാവത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യവാ൯ 

അദ്ധ്യാപകനും. മറ൨ കുട്ടികളും ശ്രഭ്ധിക്കേണ്ടതാണു”. 
ഭയപ്പെടുത്തിയോ. നിബ്ബന്ധിച്ചേം അവരുടെ നടപ 
ടികളെ നന്നാക്കിത്തിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു” ആ 

ബഭ്ധമാണു”. മാധസികപരിവത്തഠം സാധിക്കുക 
യാണ് ഇഴ വക ഘട്ടങ്ങളില് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു”. 
സന്ദഭങ്ങഠാക്ക നുസരിച്ചു നല്ലനല്ല ഉപദേശങ്ങഥം കൊടു 

ത്തും. കായുങ്ങളടെ യഥാത്ഥസ്ഥിതി വ്ൃക്തമാക്കിക്കെ 
ടൂത്തും സാവധാനത്തില് അത്തരക്കാരുടെ മനസ്സു മാറ൨ 

വാ൯ യത്നിക്കണം. വിദ്യാലയത്തിലെങ്കിലും ഉച്ചനി 

ചത്പഭാവങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാ വിദ്യാത്ഥികളും ഒരുകു 

ഡുംബത്തിലെ സമമ്മാരയ അംഗങ്ങളാണെന്നഭാവം. 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. സമുദായജിവിതത്തില് ഉണ്ടായി 

രിക്കണമെന്നു മുന്പു വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സൌഹാദ്നിലയഷ്കണും 

കുഡുംബമനോഭാവത്തിന്നുമുള്ള ബിജാവാപകമ്മം ൩൭. 

ത്തുന്നതു വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നാല്., അതു കൂടുതല് 

ഫല പ്രദമായിത്തിരുമെനാതിന്നു സംശയമില്ല. 
നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഗടത്തിപ്പീയെക്കുറിച്ചു 

വിദ്യാത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാര് വേണ്ടുന്നത്ര ശ്രദ്ധ 

പത പ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു" ഫ്ീത്രയം പരിതാപകരമാ: 

ണ്. ഉഠാംനാടുകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളെ സംബന്ധി 

ച്ചേടത്തോളം, രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ ഈ കായ്യൂത്തിലുള്ള 

അശ്രദ്ധ കുരേക്കൂടി കൂടുതലുമാണു”. കുട്ടികളെ വിദ്യാ 
ഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിന്നുള്ള ചുമതല പ്രധാനമായും. 
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സ്ഥിതിചെയ്യുന്നാതു രക്ഷിതാക്കന്മാരിലാണെല്ലോ. ഒരാ 

ളുടെ മുഴ്ചേന് ജിചിതധും ആഡ്തുദിച്ചിരീക്കുന്നതും രൂപീ 

കരിക്കപ്ലെടുന്നതും കുട്ടി :ൊലത്തു” ആയാഠക്കു ലഭി 

കടന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്മേലാണു”. ഈ കാലത്തു സ്വയ 

മേവ ഇക്കായ്യുത്തില് ആവശ്യമായതു പ്രവൃത്തിക്കുന്നു 
തിന്നുള്ള കഴിവു കുട്ടിക ാക്കുണ്ടാവുകയില്പം ആ ഭാരം 

ഏറൊടുത്തു നിവ്വഹിക്കേണ്ടതു രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ ചുമ 
തലയാണു”. ദൈവികമായ ഈ ചുമതല രക്ഷിതാകം 

ന്മാര് വേണ്ടപോലെ നിറധേറവന്നില്ലെങക്കില്., തല്ഫ 
ലമായി അവരുടെ കുട്ടികഠം നശിച്ച ജിചിതം നയി 

ക്ടവാ൯ ഇടയായേക്കും. ഇതു ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത ഒരു 
കൃത്യവിലോപമല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാവട്ടെ രക്ഷിതാക്കു 
ന്മാക്ക” ഈ വിഷയത്തില് യാതെരരു ചുമതലയുമില്ലെ 
നാ ഭാവമാണു കാണുനാതു”. കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം 
ചെയ്യി കഭന്നതു” അഭ്ധ്യാപകന്മാക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന 

ഒരു ഭാവവും കൂടി അവരിലുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഈ നില തീച്ചയായും ആശാസ്യമല്ല, 
ഇടക്ക ടെ വിദ്യാലയത്തില് ചെന്നു്” അതിന്െറ നട 
ത്തിപ്പിയെക്കുറിച്ചന്വേഷിക്കുകയും.,. വല്ല വീഴ്ചകളും 
കാണുനുന്ടൈകില് അവയെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നാവ 

ശ്യമായ നാടപടികളെടുക്കുകയും ചെയു വാന് രക്ഷിതാ 
 ക്കുന്മാര് ശ്രഭ്ധികഭകയാണെകില്, ഉ ംനാടു കളിലെ പല 

വിദ്യാലയങ്ങളും ഇന്നുള്ളതില്യമെത്രയോ അധികം കായ്യ്ൂ 
ക്ഷമമായി പ്രവത്തിക്കുമായിരുന്നു. വിദ്യാലയത്തെ സം 
ഖെന്ധി ച്ച ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുക, വിദ്യാല 

യമം ഏപ്പെടുന്ന പൊതുകായ്യങ്ങളിലും മറവം ഉള്ളഴി 
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ഞ്ഞ, സഹായസഫകരണങ്ങഠാം നല്കുക മുതലായവയും 

അതിനെറ നല്ല പേരിനെ നിലയിത്തുവാനും പ്രബല 
മാക്കുവാനും സഹായിക്കും. വിദ്യാലയം പൊതുസ്വ 

ത്താനൈന്നും അതിന്െറ അഭിവൃദ്ധിയും അധ$പത 
നവും എല്ലാം പൊതുജനങ്ങളെയാണു ബാധിക്കുന്നതെ 

ന്നും അവര് പ്രത്യേകം ഓമ്മിക്കേണ്ടതാണു”. 

൭. കൃഷിഭ്ൂമികളും കര്ഷ കവൃത്തിയും. 

നാട്ടി൯പൂയഠഓരുടെ പ്രധാനമായ ധനാഗമമാ 
ഗും കൃഷിയാണെനു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ചില 

ചില്ലറ കുടില് ല്യവസായങ്ങളില് ഫ്ഠപ്പെട്ട് അവയില് 

നിന്നുണ്ടാവുന്ന സമ്പാദ്യംകൊണ്ടു ജീവിതം കഴിച്ചുകൂ 

ട്ട്ന്നവരും ദൂര്ല്ലഭമായ! കാണപ്പെട്ടേക്കാം. കൃഷിയില് 
ത്തന്നേയും ധെല്കൃഷിമാതൂരമാണു പ്രധാനമായി ഇറം 

' ധോടുകളില് ചെയ്യാവള്ളതു”ം തോട്ടകൃഷി. പറമ്പുക്ട 

ഷി മുതലായ വയ്ക്ക്” അടുത്ത സ്ഥാനമേയുള്ളൂ, ഇങ്ങിനെ 

പലതരം ക്ടഷികഠം ചെയുന്നതിന്നമുള്ള ഭൂമികഠം 

പലതരങ്ങളിലുമുള്ളവയാകുന്നു. നെല്ല സാധാരണമാ 

യി കൃഷിചെയ്യുന്നതു താണുകിടക്കന വയലുകള്! 

ലാണു . ഈ ചെടിയുടെ ചുവട്ടില് ധാരാളം ഖെള്ളം 

ഫ്ലില്പായ്ര്യോഴും കെട്ടിനില്ലണം. അതിനാല് ഒരു പ്രത്യേ 
കതരത്തിലുള്ള മട വെള്ളം എളുപ്പത്തില് ചോന്ന 

പോവാത്ത ഇഴുക്കമുള്ള ഒരുതരം കളിമണ്ണു” ആണു് 

അതിന്െറ വളമ്ൃയ്ക്കു പററിയതു”. വെള്ളം ധാരാളമു 
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ണ്ടാവുന്ന വഷക്കാലത്താണു” അതു കൃഷി ചെയ്യുന്നതും. 

സാധാരണ നെല്ക്ടഷി ചെയ്യുന നഞ്ചനിലങ്ങളില് 

ആണ്ടുതോവം രണ്ടു തവണ വിളയെട്ടക്കും. കന്ന., മക 

രം എന്നീ മാസങ്ങളിലാണു” ഈ വിളുവെടുപ്പുകഠം. 

അവയ്ക്കു ക്രമപ്രകാരം വിരിപ്പകൃഷിയെന്നും മുണ്ടകക്ട 

ഷിയെന്നും പേര് പഠഴുന്നു. ധാരാളം വെള്ളം കിട്ടു 

വാ൯ സൌകയ്യുമുട്ള ചില നഞ്ചധിലങ്ങളില് വേധ 

ല്ലാലത്തു മൂന്നാമതൊരു വിളകൂടിയെടുക്കാവണ്ടു”. വളരെ 

ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളില് മാത്രമേ ഇതു സാഭ്ധ്യമാവുക 

യുള്ള. കാലവഷക്കാലത്തു പറമ്പുകളില്ക്കൂടീ ധാരാ 

ളം വെള്ളം കിട്ടവാ൯ സൌകയ്യുമുള്ളതു കൊണ്ടു അവി 

ടെയും ഒരുതരം നെല്ല കൃഷി ചെയ്യാവണ്ടു”. ഇതിന്നു 
മോട൯ എനു പേര. വഞ്ചനിലങ്ങളിലുണ്ടാവുന്നതു 

പോലെ പഠറമ്പുകളിലെ മോട൯ അത്രയധികം വിള 

യുകയില്ല. ഒരേപറമ്പില് എല്ലാകൊല്ലവും ഈ കൃഷി 

ചെയ്യാവമില്ലം നാലുകൊല്ലം കൂടുമ്പോഠം ഒരു തവണ 
മാത്രമേ ഒരു പറമ്പില് മോടന് ക്ഷി ചെയ്യാവള്ള. വട 

ക്കെ മലബാറില് മലഞ്ചൈരിവുകഠം വെട്ടിച്ചു കാലവ 

ഷാരംഭത്തില് നെല്ല തുടങ്ങിയ പ്ല ധാന്യങ്ങളും 
ഒന്നായി വിതച്ചു കൃഷി ചെയ്യാവണ്ടു”. ഓരോ ധാധ്യ 

ങ്ങളും വിളയുന്നതിന്നുള്ള കാലം ല്യത്യസൂമായിരിക്കും. 

വിളുവായവ അതാതു കാലത്തു പറിച്ചെടുക്കുകയോ 

കൊയ്യെടുക്കുകയോ ആണു ചെയ്യാവള്ളതു'. ഈ കൃഷി 

ക്കു പുനം കൃഷി എന്നു പേര്. യഞ്ചനിലങ്ങളില്തന്നെ 

ചിലവ രണ്ടാംവ ഉഷ്ണ വേണ്ട വെള്ളം ലഭിക്കാത്തവ 

യാകുമ്പോം അവയില് ഒന്നാംധിള മാത്രമേ എടുക്കാ 
ടട 
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വള്ള. ഇത്തരം ഭ്യൂമികഠാക്കു വള്യാലുകം എന്നു പേര് 
പഠയുന്നു. മേല്വിവരിച്ച നിലങ്ങളില് മുപ്പുകില് 
വ!ളുയെട്ടക്കുന്ന നഞ്ചയിലങ്ങളില്നിനാണു ശു 
കം ആദായം ലഭിക്കുന്നതു. ഇരുപ്പുകില് നിലങ്ങളും 
ഒരുപ്പുകില് നിലങ്ങളും പും; പറമ്പുകളും 
ക്രമപ്രകാരം ആദായംകുറച്ചുണ്ടാക്കന്ന കഷിട്ുമിക 
ളാണ്ട്. 

പറമ്പുകറം രണ്ടു തരമുണ്ടു”. ഒനു മോട൯ക്ൃഷി 
ച്െയ്യുന്നാതിന്നവേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ളല. മറേറതു", 
ഫലവ്വക്ഷങ്ങളുംം മറവം വെച്ചുപ ടിപ്പിച്ച തോട്ടങ്ങളുാ 
ക്ടിട്ടുള്ളവ. മോട൯ക്ടഷി ചെയ്യുന്ന പഠമ്പുകളില് 
തന്നെ. ഇഞ്ചി, ചക്കരക്കിഴങ്ങു" ൦ വൃളക്കിഴങ്ങു”, എള്ള് 
മുതിര മുതലായവയും കൃഷി ചെയ്യാവണ്ടു”. തോട്ടങ്ങ 

ളില്, പ്ലാവു”, മാവു”. വ, തെങ്ങു ., കവുങ്ങു” മുതലായ 
പലതരം ഫലവ്വക്ഷങ്ങളം കൃഷി ചെയുന്നു. മോട൯പ 
മ്പുകറംക്കു സ്ഥിരനികുതി യില്ല. വിളയിടുന്ന കാലത്തു 
മാത്രമേ അവഷ്ക്കു നികുതി കൊടുക്കേണ്ടു. തേട്ടങ്ങഥംക്കു” 

അങ്ങിനെയല്ല. നികുതി നിരക്കും കുറെ കൂടുതലാണു”. 

കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്നാവശ്യമായത്ര വെള്ളം മഴ 

ചെ കിട്ടാത്തപ്പോഠം, കിണര്. കുളം മുതലായവ 
യില്നിന്നു” തേവി ആവശ്യം വ വയത്ത് ചേല് 

ക്കാലത്തു ചെയ്യുന തോട്ടകൃഷിക 0൦. കാഷ്ക്കുറി കൃഷി 
കഠം മുതലായവജെല്ലാം വെള്ളം തേധിയയച്ചു ം 

ന്നവയാണു'”. ഇതിന്നു” അഭ്ധഥ്വാനം വളരെയുണ്ടു”. കി 
ക്കന് രാജ്യങ്ങളിലും മറവം മഴ തീരെ കാവായ സ്ഥല 

ങ്ങളില് എല്ലാതരം കൃഷികളും ചെയ്യുന്നതു വെള്ളം, 
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കെട്ടിത്തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു”, തേവിയും ആണു”. ഗവ 

മ്മേണ്ടുതനൊ ആ വക പ്രദേശങ്ങളില് വമ്പിച്ച ജല. 
സേചനപദ്ധതികറം എപ്പെടുത്തീട്ടണ്ടു”. പുഴകളില് 

അണക്കെട്ടുകളുണ്ടാക്കി തോടുകളും, ഉപതോടുകളും വെ 
ട്ടി അവയില്ക്കൂടി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൃഷിസ്ഥ 
ലങ്ങം നയക്കുനാ എത്രയോ എപ്പ്പാടുകഠം നമ്മുടെ സം. 

__ സ്ഥാനത്തില്തന്നെയുണ്ടു”. ഈ എപ്പ്പാടിനെ പ്രഷോ 
__ ജനപ്പെടുത്തുന്ന കൃഷിക്കാർ അതിന്നു പ്രത്യേകമായി 

ഒരു ജലനികുതി ഗവമ്മേണ്ടിലേഷ്ണ്കു? അടക്കുകയും ചേ 
ണം. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഗവര്മ്മേണ്ടിനെറ വകയായി 
ഇങ്ങി നെയുള്ള ജലസേച പദ്ധതിക മൊന്നുമില്ല. 
ഇവിടെ കൊല്ലത്തില് ആവമാസവും ധാരാളം മഴ കിട്ട 

_ ന്നതാണു അതിന്നു കാരണം. എന്നിരുന്നാലും. ചില്ലറ 
ചില ഏര്പ്പാടുകം ഇവിടേയുമുണ്ടായിരുന്നുലെകില് 
ഇനിയും കുറെ സ്ഥലങ്ങഠാ കൂടി വയഞ്ചനിലമാക്കി മാ 
റവവാനും. ഉള്ളവയില് തന്നെ രണ്ടാംവിളക്ടം മറ൨ം 
തുടച്ചയായി വററിക്കൊണ്ടി രിക്കുന്ന ഉണക്കം പരിഹ 
രിക്കുവാനും സാധിക്കുമായിരുന്ധമ. 

കൃഷിയേപ്പ്ോോലെ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള 
മറ൨ ലല്ല ജോലിയുമുണ്ടോ എന്മ സംശയമാണു”. രാജ്യ 
ത്ത1ന്െറ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ ഉയത്തുവാ൯ കഷ 
കയേക്കാറം ഉത്തരവാദിയായി മററാരുമില്ല. ഇല്ലാത്ത 
തില് നിന്നു ഉണ്ടാക്കലാണവനന്െറ ജോലി; അതും മന 
ഷ്യജിവിതത്തിന്നത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങഠാം. കഷക. 
നില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് മറവള്ളവക്കൊന്നും ജോലി 
യില്ല. ഭക്ഷണമില്ല. കൃഷിക്കാരന് പരുത്തി ഉണ്ടാക 
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ന്നില്ലെകില് ആ൬ല്൬൭ല്പു ശാലകളും നെഷ്യുശാലകല്ം 
പ്രവൃത്തിക്കുന്നതെങ്ങി ഗെ മറെറല്ലാ കായ്യുങ്ങളും ഇതു 
പോലെത്തനൊെ. കര്ഷകനെറ വിയപ്പുതുള്ളികളാണു* 

മഹാരാജാവിനെറ മകുടത്തില് തിളങ്ങുന്ന രത്തങ്ങ 
കായി പരിണമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ഗോക്കുമ്പോറാം 

കര്ഷകവ്ൃത്തിയുടെ മാഹാത്മ്യം അധവള്ുനിയമാണു”. 

നമ്മുടെ യാട്ടിലാവട്ടെ കൃഷിക്കാരന്നു” സമുദായത്തില് 
അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എത്രയോ താണതാ 

കുന്നു. ഈ യില മാററി കഷകനെ അവഖനര്ഫിക്കുന്ന 

സ്ഥാനത്തു കയററിയിരുത്തുവാ൯ സമുദായം ശ്രമിക്കു 

നാരു” അവനോട്ട്” ന്യായമായ കൃതജ്ഞത കാണിക്കുക 
മാത്രമായിരിക്കും. 

നമ്മുടെ കൃഷിക്കാര് ഭ്യൂമിയില് നിന്നു ലഭിക്കാവു 

നാ മുഴുവ൯ ആദായവും ഫ്ലീടുക്കുലാ൯ യത്തിക്കുന്നുണ്ടോ 

എന്നു സംശയമാണു”. ശാസ്ത്രുത്തിനെഠ രഭിപ്പഭ്ധിയോ 

ടടകൂടി വിളൂവു വര്ദ്ധിപ്പിക്കുചാനുപകരിക്കുന്ന പല 
പൃതിയ കണ്ടു പിടുത്തങ്ങളുമുണ്ടൊയിട്ടുണ്ടു. . അവയെ 

പ്രാഷോഗികമാക്കുവാ൯ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാര് ഇതേവരെ 

ഒരുങ്ങിക്കാണുന്നില്ല. പരിഷ്കരിച്ച കൃഷിയായുധങ്ങറം 

ഉപയോഗിച്ചും; പരിഷ്കരിച്ച വളങ്ങഠം ചേത്തും പുതി 

യ രീതിയില് ക്ഷി ചെയ്യുന്നതായാല് വിളവു” വദ്ധി 
പ്പിക്കാമെന്നു” ഗവര്മ്മേണ്ടിനെറ കൃഷി ഡിപ്പാര്ട്ടുമെ 

ണ്ട പ്രവൃത്തിമൂലം നാട്ടുകാക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കു 
ന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രചാരധലേല.ഴ് അക്ഷര 

പരിജ്ഞാനംപോലുമില്ലാത്ത ഉഠംനാട്ടിലെ കൃഷിക്കാര 

്നടുത്തെത്തു ഖാനു കുറെ താമസം വരുമെന്ുള്ളതു” സ്വര 

ന്യ റം 



കഷീദ്ദുമികളും കഷ കവ്ൃത്തിഷം 
3 

 ഭാവികമാണു'. കൃഷി ഡി പ്പാര്ട്ടുമെണ്ടുകാര ഉണന്നുച. 

രിശ്രമിക്കന്നുതു കൊണ്ടു മാത്രമേ അതു സാഭ്ധ്യമാവുക 

യുള്ളൂ. നാട്ടില് ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാവുന്നതിന്നു സുഭിക്ഷം. 

വര്ഭ്ധിക്കുന്നതിന്നും വിളുവിനെറ വര്ഭ്ധന ഉപകരി 

കടമെന്നു” പ്രതേകം പറയേണ്ടെതില്ലല്ലോ. കൃഷിക്കാര 

ണതനോയും അതു എത്രയും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നും 

തിര്ച്ചയാണു'. 

മ്മുടെ കൃഷിക്കാരെ അഭി മുഖീകരിക്കുനാ മറെറം 

രപ്രശ്ശം അവര് കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങറാക്കു 

 കമ്പോളങ്ങഥം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിധെ സംബന്ധിച്ചു 

ഒളതാണു”. ജൂ വിഷയത്തില് കൃഷിക്കാർ പലേ വിഷ. 

മതകളും അന്ദഭവിക്കുന്നുണ്ടു”. ഉല്പാദകനംം ഉപഭോഗ 

കനും ഇടയില് വിരവധിചേര് ദല്ലാളികളായിഗിന്നു. 

ന്യായമായി ഉല്ലരദകുന്നു് ലഭിക്കേണ്ട വിലയില് ഒരു 

വലിയഭാഗം അപഹരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു”. കൃഷി 

ക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചരിടത്തോളും അവന്നുവരുന്ന വ 

ലീയൊരു നഷ്ടം. പരസ്സൂരസഹായപ്രസ്ഥായത്തിന്നു”; 

ഈ ദുസ്ഥിതിയില് യിന്നു കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കുവാ൯: 

വളരെയെല്ലാം പ്രവൃത്തിക്കാവുന്നതായുണ്ടു”. ഓരോ പ്ര. 
ദേശത്തും ഓരോ സംഘം സ്ഥാപിച്ചു” ഉലുന്നങ്ങഠം ശേ. 

ഖരിക്കുകയും. നല്ല കമ്പോളങ്ങഥം കണ്ടുപിടിച്ചു” അവ 

യെ യല്ല വിലക്കു വിററ ക്ൃഷിക്കാരനം കൂടുതല് വില' 

കൊടുക്കുലാ൯ യത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കില് 

അതയന്ന വലിയൊരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. കൃഷിക്കാ 
രനന്െറ ദാരിദ്ര്യംകൊണ്ടു വിളുയെടു പ്പകാലമാവുമ്പോ 

ഴുക്കും, ദല്ലാളികളില്നിന്നു വിളധിവെറ ഉറപ്പ 
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'ന്മേല് കടം വാങ്ങി. ഒടുവില് വിള എടുത്തു കഴി 
ഞ്ഞാല് ഒല്പാളി പഠയുന്നു വിലക്കു അതു അങ്ങിനെത 

ന്നെ ആയാഠാക്കു കൊടു കടന്നു സമ്ഖ്യദായത്തില്നിന്നും 
അവന്നു വളരെ നഷ്ടം നേരിടുന്നുണ്ടു”. ഉല്പന്നങ്ങളുടെ 

ഉറപ്പ്ിമ്മേല്. മേല്പഠറഞ്ഞവിധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു 

പരസ്ധൂരസഹരയസ ംഘഠംങ്ങറാ. മട ഷിക്കാക്കു കടംകൌ 

ടടുക്കുകയും നല്ല വില കിട്ടാ൯ സൌകയയമുള്ളപ്പോം ചര 

ക്ടവിറ൨ കടസംഖ്യ ഈടാക്കിയശേഷം ബാക്കിയു 

ള്ളതു” അവനുതന്നെ മടക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാല് 

അവന്നു ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വിഷമതയും നീങ്ങുന്ന 

താണു. 

൮. ഗവധമ്മേണ്ടും അത നെറ പ്രവത്തിയും. 

മനുഷ്യർ പല സ്വഭാധഖക്കാരാണു'? ചിലർ സല് 

സ്വഭാവികളാണെങ്കില് മറവചിലര് മുഴുത്ത ക്രൂരന്മാ 

രായിരിക്കും. സ്വാത്ഥികളും. വഞ്ചകന്മാരും., രരാഗ്ര 

ഹികളും ആയ ആളുകളും സുലഭമാണു”. ഇവരെല്ലാം 

ഒന്നിച്ചു 'ജീവിക്കുമ്പോഠം., ഓരോരുത്തനേറയും ആശ 

യങ്ങറാക്കും ആഗ്രഹങ്ങറാക്കും അനുസരിച്ചു പ്രവത്തിക്കു 

നതിനെറ ഫലമായി പല അനാശാസ്യസംഭവങ്ങളും 

ഉണ്ടായേക്കാം. സ്വാത്ഥികറം മറവള്ളവരെ ചൃഷണം 

ചെയ്യു ത൯കായ്യും നേടു വാന നോക്കും. ദൂരാഗ്രഹികഠം 

൭ സാധിക്കേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല: അതിന്നുവേണ്ടി 

അംഗീകരിക്കുവാന് പാടില്ലാത്ത മാഗ്ലുങ്ങളുമില്ല. ക്രൂര 

സ്വഭാവികളടേയും വട്വേകന്മാരുടേയും അടുത്തു ശാന്ത 
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ശീലരും സല്സ്വഭാവികളുമായവക്കു യാതൊരു രക്ഷ: 

യുമില്ല. അതിനാല് ഇവരെയെല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കു 

ന്നതിന്നു ചില പ്രത്യേക നിബന്ധനകഠം ആവശ്യമാ 

യി വരുന. പഴയകാലത്തു സമുദായത്തിനെറ ക്ഷേമ 

ത്തിന്നും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി അതിലെ ല്യൃക്തി 

കം ഒത്തുചേന്ന് എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ട ചില 

നിയമങ്ങഥം ഉണ്ടാക്കുകയും. ഈ നിയമങ്ങളെ എല്ലാ 
വരും അനുഷ്ടിക്കുന്നില്ലേ എന്നു നോക്കുവാനും അവയെ 

ലംഘിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനും അധികാരം നൽ 

കി ഏതാനും ചിലരെ ഭരണാധിപന്മാരായി സിശ്ച 

യിക്കുകയും ചെയ്തും അതാതു പരിത$സ്ഥിതികഠാക്കനു 

സരിച്ചു സമുദായത്തിന്നു പൊതുവ।ല് ക്ഷേമമുണ്ടാക്കു 

ന്നവയെന്നു തോന്നുന്ന മാറ പ്രവൃത്തികം ചെയുന്ന 

തിന്നും ഈ ഭരണാധിപന്മാക്ക് അധികരരമുണ്ടായി 
രുന്നു. ഈ സമ്വ്യദായം പരിഷ്കരിച്ചു വന്നവയാണു” 
ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടമായി പരിണെമിച്ചിരിക്കുന്നതു”. 

മന്നഷ്യ൯ നാഗരികനായിത്തിന്തിന്നു ശേഷം 

മാത്രമേ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധികാര 

ത്തിന്നു വഴങ്ങുവാ൯ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള. അതിന്നു മുമ്പു, കാ 

ട്ടുകളിലും മറവം അലഞ്ഞ ഠീടന്നിരുന്ന ആ പഴയ 
കാലത്തു”, അവ൯ സ്വ്വ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. ഓരോ 
പ്രദേശത്തു തെറ വഗ്ലുത്തില് പെട്ട മറ൨ കുറെ പേ 
രോട്ടക്ൂടി സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചപ്പോഴാണു മേല്വി 

വരിച്ചപോലെ ചില പ്രത്യേകനിബന്ധനകറം കട 

ലഴിപ്പെട്ടകൊണ്ടു ജീവിക്കുവാ൯ അവന് യഡിബ്ബന്ധിത 

രായതു”. ചില പ്രദേശങ്ങളില് അസാധാരണമായ 
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വൃക്തിപ്രാഭവമോ. വീരത്വമോ ഉള്ള ഒരുത്ത൯ തനനെ 

ത്താന്, ഭരണാധിപ നായിത്തീരുകയും., തന്െറ ഇഷ്ട 

ത്തിന്നും അഭിപ്പായത്തിന്നും അനുസരിച്ചു മറവള്ളവരെ 
ഭരിച്ചുപോരികയും ചെയ്യ. ,ഈ ഭരണം *കയുക്കുള്ള 
വന് കായ്യ്ൂക്കാര൯ എന്ന നിയമത്തെ മാത്രം ആസ്റുദി 
ച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായി രുന്നു. ഈ സമ്ഖ്രദായമാണു പിന്നീടു 
രാജാധിപത്യവും. സവ്യാധിപത്യവുമായി പരിണമി 

ി ചതു”. 

അപ്പോം ഗവഖര്മ്മേണ്ടു നാട്ടില് ക്ഷേമവും സമാധാ 

നവും ധീലനിത്തുന്നതിന്നും നാട്ടകാക്കപകാരപ്രദമായ 
മററ കായ്യൂങ്ങഥം ചെയുന്നതിന്നു ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാ 

കുന്നും യഥാത്ഥത്തില് അതിനെറ ശക്തിയും അധി 
കാരവും നാട്ടുകാര അതീന്നു നല്കിയതാണ്. നാട്ടു 

കാര് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ അധികാരശ 

ക്തിയെ ഭരണാധിപന്മാര് ദരുപയോഗപ്പെടുത്തിയ 

തിനെറ ഫലമായി. പൌരന്മാര് അതു ശക്തിയുപയോ 
ഗിച്ചു തിരിച്ചെടുത്തു തങ്ങംക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ ഏല്ലിച്ച 

തിന്നു ചരിത്രത്തില് പല ഉദാഹരണങ്ങളും കാണുവാ൯ 
സാധിക്കംം ഭരണാധിപന്മാരരുടെ ചുമതല വളരെ 

ഗൌരവാവഹമായതാണു. നാട്ടിന്െഠ മുഴുവ൯ ഭാഗ 

ധേയവും സ്ഥിതിചെയുന്നതു” അവരിലാണു”ം അവ 

രുടെ വാക്കുകളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടേയം കഫലമായുണ്ടാ 

വുന്ന സുഖദൂ3ഖങ്ങഠം അലഖര മാത്രമല്ല, നാട്ടുകരാക 

മാനം അനുഭ വിക്കേണ്ടിവരുന്നും ഇന്ത്യാചരിത്രത്തില് 

മുഹമ്മദ് ബി തോഴ്ലൂക്കി നെറ ചെയ്യികംകൊടണ്ടു” 

അവണ്ണുനിയമായ കഷ്ടപ്പാടു കം അനുഭധിക്കേണ്ടി 
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വന്ന നാട്ടുകാരുടെ ദയനീയസ്ഥിതിയെ വിപരിപ്പിട്ടുള്ള 

ഭാഗങ്ങാം വായിച്ചു നോക്ഷക. ഉത്തരവാദിത്വബോ 

ധവും., കായ്യപ്രാപ്തീയും, വിലേകവും ഇല്ലാത്ത ആളുക 

ഒില് ഭരണത്തിനെറ ഉത്തരവാദിത്വം സ്ഥിതിചെയ്യു 

ലുണ്ടാവുന്ന ഫലത്തിനെറ ഒരൊന്നാംതരം ചിത്രം 

നമുക്കതില് നിന്നു ലഭി കടന്നുണ്ടു. 

ഗവര്മ്മേണ്ട ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുവാനുള്ള ഒരേ 

പ്പാടല്ലഃ നമ്മുടെ സമുദായജിവിതത്തെ കഴിവുള്ളത്ര 

സുഖകരമമക്കിത്തിക്കുന്നതിന്ന പരിശ്രമിക്ടകയാണ 
' തിന്െഠ ജോലി. ഈ ജോല ഗിവ്വഹിക്കുവാ൯ ഗവര് 

മ്മേണ്ടിന്നു പല പ്രത്യേകവകുപ്പുകളും അവയില് പ്രവൃ 
ത്തിയെടുക്കുനന നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമുണ്ടു”. ഭര 

ണകായ്യുങ്ങളില് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരഞ്ജന 

ങ്ങറാംക്കുളള അഞ്ഞതകൊണ്ടായിരിക്കാം.,. ഗവര്മ്മേ 
_ ണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാര പൊതുജനങ്ങളുടെ യജമായന്മാരമ 

ണെന്ന ധാരണ പലേടത്തും പ്രചരിച്ചു കാണുന്നതു. 

യഥാത്ഥം ധേരെമഠിച്ചാകുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ ഗുണഃ 

ത്തിന്നുലേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുതിന്നുള്ള പൊതുജനദം 

സന്മാരാണവ൪. ഇതേ സമയത്തുതന്നെ നാം. ഒരു 

കായ്യൂവും കൂടി രഓാക്കണംം ഉദ്യേഗസ്ഥാമാര് നമ്മടെ സൂ 

ഖസൌകയ്യുങ്ങഥാക്കുവേണ്ട। യത്തിക്കുന്നുവരംകയാല്, 

അവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഹാദ്ദമായ സഹായ 

സഫകരണങ്ങാം സല്കുവാ൯ നമുക്കൊരു ബാദ്ധ്യത 
യുണ്ട്". ഈ ബാഭ്ധ്യതയെ ബാമൊരിക്കലും വിസ്കൂരീക്കു 

വാന് പാടില്ല. യജമാനത്തഭാവമോ ദാസഭാവമേം 
കൂടാതെ എല്ലാവരുടേയും ഗുഞണത്തിന്നുവേണ്ടി ഉദ്യോ 
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ഗസ്ഥന്മാരും പൊതുജനങ്ങളും സൌഹാര്ദ്ദപൃവ്വം പെരു 
മാവകയും അവരവരുടെ ചുമതലകഠം നിധ്ലഹിക്കുകയു 

മാണെങ്കിൽ അതു നാട്ടിനെറ ക്ഷേമത്തെ വര്ഭ്ധിപ്പിക്കു 
വാന് ഉപകരിക്കുമെന്നു തിച്ച്യാണു”. 

പൊതുകായ്യൂങ്ങാം ശ്രഭ്ധിക്കുന്നതിന്നു ഗവര്മ്മേ 

ണ്ടിനു പല ഭരണവകപ്പുകളും അവയില് ഡിരവധീ 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടെന്നു മുമ്പ പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

നാട്ടില് നിയമവും സമാധാനവും പാലിക്കുന്നതിന്നുള്ള 

പോല്ലീസ്സു വകപ്പു”ം ീതിയും ന്യായവും നടത്തുന്നുതി 

ന്മള്ള നിയമവകപ്പ”ം വിദ്യാഭ്യ സഖകുപ്പു”; രാജ്യരക്ഷാ 
വകപ്പു”; തുടങ്ങിയുള്ള പല വകപ്പുകളിലുമായി ആണ്ടു 

തോവം ഗവരമ്മേണ്ടിന്നു” ഒരു വലിയ സംഖ്യ ചിലവു 

ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സംഖ്യയത്രയും പൊതുജ 

ങ്ങളില് നിന്നു പിരിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു”. 

ധികുതിയെസ പേരില് പൊതുജനങ്ങം ഗവരമ്മേ 

ണ്ടിന്നു കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യകഠം ഒരുക്കൂടിയുണ്ടാവുന്നു 

താണു ഗവരമ്മേണ്ടിനെറ മുതലെടുപ്പു”. ജനങ്ങളില് 

നിന്നു നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമുള്ള പല നികുതികളും ഗവര് 
മ്മേണ്ടു പിരിക്കന്നുണ്ടു”. പല തരത്തിലുള്ള നികുതി 

കളെക്കുറിച്ചും അവ പിരിച്ചെടുക്ടന സമ്ഖ്വദായത്തെ 
ക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്ത്റില് നിങ്ങാം വിവരിച്ചു പഠി 

ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നികുതി സംഖ്യകഠം അതാതു സമയങ്ങ 

കില് വീഴ്ച കൂടാതെ അടച്ചു തിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ തന്നെ 

ഒരു കായ്യുമാണു'. കാരണം അതു നാമടക്കമുള്ള നമ്മുടെ 

സമുദായത്തിശെൌ അഭിവൃഭ്ധിക്കലേണ്ടി പരിത്രമി 

ക്കുന്ന കായ്യത്തിന്നു ചിലവഴിക്കുവാനുള്ളതാണു'. ആ 
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പ്പോഠം നികുതിയടക്കുനാ കായ്യൃത്തില് ിഴ്ചപരുത്തുന്നു 
നിയാ; നമ്മുടെ പി, വി വരുത്തു 

കയാണെന്നാണത്ചം . 

മറവള്ളവരുടെ ന്യായമായ അധവകാശരാധികാര 

ങ്ങളെ ബഫ്ുമാനിക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങ 

ളോടു സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയും. നിയമവും സമാധാ 
വും പാലിക്കുകയും ചെയുവാ൯ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുന്ന 

പക്ഷം. മറ൨ തുറകളില് നമ്മുടെ രാഷ്ടരിയജീവിതത്തെ 
അഭിവ്ൃഭ്ധിപ്പെടുത്തുവാ൯ ഗവരമ്മേണ്ടിന്നു കൂടുതല് സ 
ന്ദഭങ്ങം ലഭിക്കുന്നതാണ്. വിലവേകികളായ പൌര 

ന്മാര് ഈ സന്ദഭങ്ങഥം ഗവരമ്മേണ്ടിന്നുണ്ടാ.ദിക്കൊട്ട 
കയാണു ചെയ്യോണ്ടതു'. അല്ലാതെ മുന പറഞ്ഞു 

പ്രാഥമികകാര്യങ്ങളില് തന്നെ ഗവരമ്മേണ്ടിന്ദെറ 

ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചു നിത്തുവാന് തക്ക വിധത്തിലാണ് 

അവര് ജിവിക്കുനനതെങ്കില്, രാഷ്ട്രീയമായ യാതൊരു 
വക ഉല്ഗതിയും പ്രുതിക്ഷിക്കുവാ൯ അവര് അദ്ഥരാ 
കുന്നില്ല. 

൯. ഡിസ്ര് കട്ട ബോഡും 
മുനിസിപ്പാലി ററിയും. 

കഴിഞ്ഞ തററമ്പതു കൊല്ലങ്ങളോളുമായി ഇന്ത്യ 

ഇംഗ്ലുറഷ്യകാരുടെ ഭരണത്തി൯കിഴിലാണു”. ഇവി 
ടുത്തെ ഭരണസംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിച്ച' 

പ്പെടുത്തുന്നതും നടപ്പില് വരുത്തുന്നതും ഇംഗ്ലണ്ടില് 
നിന്നു നിയമിക്കുന്ന ഇംഗ്ല ിഷ്യകാരായ വലിയ ഉദ്യോ 
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ഗസ്ഥന്മാരാകുന്നു. യാട്ടകാക്കു ഭരണകാര്യങ്ങളില് അ. 

ടുത്ത കാലംവരെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 
ഈ നില പ്രജായത്തഭര ണസിദ്ധാന്തങ്ങറാക്കു വിരുദ്ധ 
മാണു. ജംഗ്ലുണ്ടു' ഉഠാംപ്പെടെയുള്ള പരിഷ് കൃതരാജ്യ 

ങ്ങളെല്ലാം ഏററവും ഉത്തമമായ ഭരണരീതിയെന്നു 
പൂകന്ന പ്രജായത്തഭരണസ്മ്്രദായം ഇന്ത്യക്കു 
ഡിഷേധിക്കുവാ൯ ഇംഗ്ലീഷുകാര് പഠഞ്ഞിരുന കാര 

ണം, അതിന്െറ വിജയകരമായ പ്രവത്തനം സഭഭ്ധൃ 
മാകുവാ൯ ധേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം പൊതുജനങ്ങള്ക്കു 

കിട്ടി ക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം തിച്ചു 
യാണു”. ജനി വരാന്പോകുന്ന പാഠങ്ങളില്നിന്നു 

വ്ൃക്തമാവുമ്പോലെ പ്രജായത്തഭരണം വിജയകരമാവ 
ണമെഴില് പൊതുജനങ്ങഠം അഭ്യസൂധിദ്യരായിരിക്കേ 
ണ്ടതു” അത്യാവശ്യമാണു”. നാട്ടുകാരെ വിദ്യാഭ്യാസമു 
ള്ൂവരാക്കുക എന്നതു ഗവരമ്മേണ്ടിന്െറ ഒരു പ്രാഥമി 

ക ചുമതലയായിരിക്കേ, ഒരു താഠാണ്ടിലധികം കാല 

ത്തെ ഭരണത്തിന്നുശേഷവും പ്രജായത്തഭരണം അവത, 

രിപ്പുിക്ടവാ൯ ആവശ്യമായത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നാട്ടു 

കാക്കുണ്ടൊക്കിക്കൊടുക്കുവാ൯ ബ്ര്ിട്ടിഷ്യ ഭരണത്തിന്നു 
സാധിച്ചീട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നതു ഭരണകത്താക്കംക്കു 
ച്പോരായ്യയാണല്ലോ. പ്രജായത്തഭരണത്തിന്നുധവേണ്ട! 
വാദിക്കുന്ന രാജ്യക്കാര് തങ്ങളുടെ കിഴിലുള്ള മറെറാരു 

രാജൃത്തിന്നു” ആ ഭരണസമ്ഖ്വദായം ശിഷേധിക്കുന്നതി 
ലുള്ള നയവൈകല്യം പൃഠത്തു കാണാതെ കഴിക്കുലാന്ദം 

കുപ്പ 'ഷ്യകാ൪ ആഗ്രഹിച്ചും ഇന്ത്യക്കു പ്രാതിയിഭ്ധ്യഭ: 

രണസിഭ്ധാന്തങ്ങംക്കനുസരി ച്ചുള്ള സ്വയംഭരണം ഡല് 
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കനാതിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങഥം തുടങ്ങുവാന് അങ്ങിനെ ബ്ബീട്ടന് 

ഒരുങ്ങി. ഇതിവെറ ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ടാണു” ഏ 
താനും ചില വകപ്പുകളുടെ ഭരണം ഭനങ്ങഥം തിര 

ഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവരുടെ പ്രതിനിധികളില് അട്റ്്ിച്ചു 

കൊണ്ടുള്ള പ്രാദേശികസ്വയംഭരണസമ്ഖ്രദായം ഇലി 

ടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു”. റിപ്പണ്പ്രഭ ഇന്ത്യയിലെ 

 ധൈസറോയിയായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു” ഈ ഭര 

! ണപരിഷ്ക്ാരം ഇവിടെ നടപ്പില് ചന്നതു'. 

വൈദ്യം. വിദ്യാഭ്യാസം. പൊതുമരാമത്തു”, ഥതാ 

ഗ്രതമാഗ്ഗങ്ങം, പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന് വകപ്പക 

ഉടെ ഭരണം നിവ്വഹിക്കുന്നതിന്നു” ഓരോ പച്പദേശ 

 ത്തേക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ജനപ്രതിനിധിസഭകഠം 
ഏപ്പെടുത്തുകയാണു റിപ്പണപ്രഭവിനെറ പ്രാദേശിക 
സ്വയംഭരണയിയമംകൊണ്ടു” ഉദ്ദേശി ച്ചിരുന്നതു”. താ 

ലൃദ്ട ബോര് ഡുകഠം, ഡിസ്്രികടട ബോര്ഡുകഠം. മുനി 

സിപ്പാലിററികാം എന്നിചയെല്ലാം ഈ നിയമപ്ര 
കാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്വയംഭ രണസ്ഥാപയങ്ങളായി 

രന. താലൂക്കു ബോര്ഡുകളുടെ അധി കാരാതൃത്തി അ 
താതു താലൃക്കകഠം മുഴുവനും. ഡിസ്ര്രികട്ട ബോര്ഡുകളൂ 
ടേതു ജില്ല മുഴു വനും മുനിസിപ്പാലിററികളുടേതു” അതാ 
തു നഗരങ്ങളില് മാത്രവും ആയിരുനം. ഇതില് താലൃക്കു 
ബോര്ഡുകളുടെ പ്രവത്തനം ശരിയാകുന്നില്ലെന്നു കണ്ട 
തിനാല് ഏതാണ്ടു ഒരു ദശവഷങ്ങാാട മുമ്പു അവ 

 ധേണ്ടെനു വെക്കുകയും, അലയുടെ ഭരണാധികാരവും 
കൂടി ഡിസ്ത്രികടു ബോഡുകളില് സമപ്പിംപ്പൈടുകയും 
ചെയ്യു. ജുപ്പ്പോഠം നിലധിലുള്ള പ്രാദേശികസ്വയം 
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ഭരണസംഘങ്ങാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഡിസ്റ്രീകടട, 

ബോര്ഡുകളും. മുനിസിപ്പാലിററികം അഥവാ നഗ 
രപരിപാലനസഭകളം മാത്രമാകുന്നു. 

ഡിസ്്രിക്ടു ബോര്ഡി ന്െൌ അധികാരാതൃത്തി 
ജില്ല മുഴുവനുമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ജില്ലയിലെ 
വിട്ടുകൊടുക്കുപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ ഭരണം നടത്തുകയാ 

ണ് അതിന്െറ ജോലി. റവദ്യഭരണത്തിന്ന്” എള. 
പ്മുണ്ടാക്കവാ൯വേണ്ടി താലൃക്കുകളെ പല റവയ്യയ 

ഫക്കകളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു മുമ്പൊരു ക്ലാ 
സ്സില് - നിങ്ങാം പഠിച്ചിട്ടണ്ടു. ഓരോ താലുക്കിലും 
അതിന്െറ വല്പ്പുത്തിന്നുനുസരിച്ച മൂന്നോം നാലോ 
അഞ്ചോ ഫ്കെറം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കഓാരോ: 

ഫക്യിലേയും ജനങ്ങം ഡ്ധിസ്ത്രി കടു ബ്ചോര്ഡിലേക്കു 

തങ്ങളുടെ പ്രതിയിധിയായി ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തയ 

ക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളില് 

യിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിയിധികളുടെ 

സഭയാണു ഡിസ്്രികടു ബോര്ഡു”. 

ഡിസ്റ്കികടുബോര്ഡിലേയഷ്്കും മറ൨ ജനപ്രതിയി 

ധിസഭകളിലേഷ്ണ്ണും പ്രത നിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാ 

നുള്ള അവകാശത്തിന്നു ലോട്ടവകാശം പഎന്നു ചേര് 

പറയുന്നു. ഈ അവകാശം എല്ലാപൌരന്മാക്കമില്ല. 

പ്രായൃത്തിയെത്തിയവലരും; ഏതെങകീലും സംഖ്യ 

നികുതി കൊടുക്കുന്നവരും ആയ എല്ലാ സ്്രീപുരുഷന്മാ 

ഷ്ടം ഡിസ്ത്ര്രികടുബോര്ഡുകളിലേഷ്ക്കു പ്രതിനിധികളെ 

തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കു വാന്മള്ള അധികരരമുണ്ടു”. അക്ഷര 

പരിജ്ഞാനമുള്ളവക്കും. പ്രായ പൃത്തി വന്നീട്ടുണ്ടെകില് 
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ഇപ്പ്യോഠം ലോട്ടവകാശമുണ്ട'. പക്ഷേ, ലോട്ടറാവാ 

നുള്ള ഈ യോഗ്യതയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഗവമ്മേണ്ടു” 
അതാതു സമയങ്ങളില് പ്രസിദ്ധപ്പെടു ത്തുന്ന ലോട്ടര്മാ 

രുടെ പട്ടികയില് പേര് കാണുന്നില്ലെങ്കില്. തിരഞ്ഞെ 
ടുപ്പസമയത്തു് അവരെ ചോട്ടുചെയ്യുവാന് അനുവദിക്കു 

കയില്ല. പൌരധര്മ്മത്തെക്കുറിച്ചു ബോധമുള്ള ആളു 
കഠം. അതിനാല്. ഗവര്മ്മേണ്ടു വോട്ടര്മാരുടെ പട്ടി 

ക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാല് ഉടനേ അതു പരിശോ 
ധിച്ചുനോക്കേണ്ടതും; അറഹതഴയുണ്ടായിട്ടും തങ്ങളുടെ 

പേരുകറം അതില് കാണുന്നില്ലെകില്., ഉടന് തിര 
ഞ്ഞെടുപ്പുദ്യോഗസ്ഥനെൌ അട്ടക്കല് ആക്ഷേപം ബോ 

ധിപ്പിക്കേണ്ടതു മാണു”. വോട്ടരമാരുടെ പ്രാഥമിക 
ലീസ്റ൨ പ്രസിദ്ധ പ്പെടുത്തിയതിന്നു ശേഷം ഇത്ര 
ദിചസങ്ങഠാക്കുള്ളില് കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങഠം ഗൌയനി 

ക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നു പ്രസിഭ്ധല്പെടുത്തിയി രിക്കും. ആ 
അവധി കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പായിരിക്കണം ആക്ഷേപം 
ബോധിപ്പിക്കുന്നതു”. 

ഡിസ്ത്രികടു ബോര്ഡുകളുടെ കാലാവധി മൂന്നു 
കൊല്ലമാകുനം. എന്നാല് ചില പ്രത്യേക പരിത3സ്ഥി 
തികളാല്. ഒരു പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുക വിഷ 
മമാണെന്നു ഗവര്മ്മേണ്ടിനു ബോഭദ്ധ്യമായാല് ബോര് 

 ഡിനെറ കാലാവധി നീട്ടിക്കൌടുത്തേക്കം. ഒരു 
ബോര്ഡിന്െറ കാലാവധി കഴിയുകയും. ഗവര്മ്മേണ്ടു 

പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ) നടത്തുവാന് തിച്ചപ്പെടുത്തുകയും 
ചെയ്യാല് ആ വിവരവും തിരഞ്ഞെടുപ്പു യടത്തുന്നതി 
ന്നുള്ള മറ൨ നിദഭ്ദേശങ്ങളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും. പു 
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തിയ ബോര്ഡു വിലവില് വരുന്നതൂുവരേക്കു ഭരണകാ 

യ്യൂങ്ങഥം ജില്ലാകലക്ടര് ഫ്മുറെഠടുക്കുകയും ചെയ്യും. 
കലക്ട൪ അപ്പോം ഡിസ്റ്റീക്ടു ബോര്ഡിന്വെറ 

എക്ട“ഓഫിഷ്യോ പ്രസിഡണ്ടു” ആകുന്നു. 

പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ചള്ള ഗവ൪ 

മ്മേണ്ടിനെഠ നാിദ്ദേശങ്ങം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാല് 
സ്ഥാനാത്ഥികളായി നില്ലൃവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് 

യിശ്ചിതദിചസം തിരഞ്ഞെടുപ്പദ്യോഗസ്ഥനെറ അട്ട 
ക്കല് ഗോമിനേഷ൯ കൊട്ടക്കണം. ആകെ ഒരു ഫക് 

യില്നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേഷ്കു മൂന്നുപേര് നോമിയേ 
ഷ൯ കൊടുക്കുന്നുവെന്നു ലിചാരിക്കുക. അപ്പ്യോം 

ചട ങ്ങനുസരിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തേണ്ടിവരും. 

ചലല്പ്യോം ഒരു സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു ഒരാ€ം മാരൃമേ നോമി 

നേഷന് കൊടു ത്തുള്ളവെന്നു വരാം. അപ്പോം ആ ഫക്ം 

യില് തിരഞ്ഞെടുപ്വ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതാ 

വുന്നു. ഗസോമിനേഷ൯ കൊടുക്കുന്നതിന്നുള്ള ദിവസം 

കഴിഞ്ഞാല്. തിരഞ്ഞെടുപ്പദ്യോഗസ്ഥന് ആയാറം എ 
തിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. 
ചടങ്ങുപ്രകാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു യടത്തേണ്ടി വരുന്നു 
ഘട്ടങ്ങള ല് സ്ഥാഠാത്മഥികഠം ലോട്ടര്മാരെസമീപിച്ചും 

തങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താല് ചെയൂ വാ൯പോകുന്ന കാ 

യ്യുങ്ങളെക്കറിച്ചം. തങ്ങളുടെ രാഷ്്രീയാഭിപ്രായങ്ങളെക്കു 

റിച്ചും വിലരിച്ചു മയസ്സീലാക്കിക്കൊടുക്കുകയും അവ 

രുടെ ലോട്ടു തങ്ങഥാക്കു നല്കുവാ൯ അഭ്യത്ഥി ക്കുകയും 

ച്ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുപ) ദിവസം ലോട്ടര്മാരുടെ അഭി 

പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥല 
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ങ്ങളില്പ്പോയി അവര് സ്ഥാഠാത്ഥികളുില് തങ്ങാക്ക॥ 
ഷ്ടമുള്ള ആക്കു വോട്ടു കൊടുക്കുന്നു; ഈ സ്ഥലങ്ങറാക്കു 

പോളിങ്ങസ്റേറഷനുകളെന്നം അവയില് വോട്ട 

ചെയ്യിക്കുന്നതിന്നിരീക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ധഥന്നു പോളി 

ങ്ങു? ആഫീസറെന്നും പേര. ഓരോ പോളിങ്ങ്” ആ 

ഫീസിലും. പോളിങ്ങ് ഓഫീസറെ സഹായിക്കുവാ൯ 

ഒന്നോ രണ്ടോ സഹായകമന്മാരേയും ധിശ്ചയിച്ചിര। 

ക്കും. ആഫീസില് ഗ്രുഡ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്തു, മുകളില് 

ചെറിയ. ഓരോ ദ്വാരമുള്ള പെട്ടികഠം വെച്ചിരിക്കും. 

എത്ര സ്ഥാനാത്ഥികളണ്ടോ അത്ര പെട്ടികളാണുണ്ടായി 

രിക്കുക. ഓരോ സ്ഥാനാത്ഥി യുടേയും പെട്ടി വേര്തി 

രിച്ചുറിയുന്നതിന്നു” അവയെല്ലാം വ്ൃത്യസൂനിറങ്ങളോടു 

കുടിയവയായിരിക്കും. ഇന്ന സ്ഥാനാത്ഥിയുടെ പെട്ടി 

ഇന്നു നിറത്തിലുള്ളതാണെന്നു മു൯കൂട്ടി പ്രസിദഭ്ധപ്പെടു 

 ത്തുന്നതിയാല് വോട്ടര്മാക്ക” അവയെ തിരിച്ചറിയു 

വാ൯ പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ ദില 

സം വോട്ടർ പോളിങ്ങ് ആഫീസ്സ്റിര ചെന്നാല്, 
ആയാളുടെ പേര് വോട്ടര്മാരുടെ പട്ടികയില് ഉണ്ടോ 
എന്നു പരിശോധിച്ചതിന്നുശേഷം., പോളിങ്ങ് ഓഫീ 
സ൪ ഒരു ബാലട്ടു കടലാസ്സ്സ് ആയാളുടെ കയ്യില് കൊ 

ട്ടുക്കും. വോട്ടർ ഈ കടലാ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥാ 

നാത്ഥിയുടെ പെട്ടിയില് ഇടുന്നു. പുതിയ രീതിയില് 
ലോട്ടുചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇതാണു”. ഈ സയ്്യദാ 

യത്തിന്നു വോടടിങ്ങിലെ കളര്ബോക്ക്ര' സിസ്ററം 

 ഫ്ലന്നു പേര്ം 

പ ചെയ്യുന്നതിന്നുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞാല്. 
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പോളിങ്ങ്” ഓഫിസര് പെവെട്ടിയെടുത്തു സില്വെച്ചു 
തിരഞ്ഞെടുപ്പദ്യേഗസ്ഥന്നയച്ചു കൊടുക്കും. ഏല്ലാ 
പോളിങ്ങു" ആഫീിസ്സ്റുകളിലേയും പചെട്ടികഠം കിട്ടിക 
ഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷംം ഒരു ധിശ്ചിതദിവസം സ്ഥാഗാ 
ത്ഥ കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില് തിരഞ്ഞെടുപ്പദ്യോഗ 
സ്ഥന് ഈ പ്പെട്ടികളെല്ലാം പൊളിച്ചു ലോട്ടുകഠം എ 
ടന്നിനോക്കുകയും. ഏററധുമധികം വോട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാ 
നാത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 
ചെയ്യും. 

വോട്ടരമാര് തിരഞ്ഞെടു പ്പിിനെറ കായ്മൃത്തില് സ 

വിശേഷമായ ശ്രത്ധ പതിപ്പ്റീക്കേണ്ടതുണ്ടു'. തിരഞ്ഞെ 
ടടത്തയക്കപ്പെടുന്ന ആം അവരുടെ കാര്യം അവക്കു 

വേണ്ടി നോക്കുന്നതിന്നുള്ള ആളാണു”. ഈയാം യഥാ 

ത്ഥമായ യോഗ്യതയോ. കാര്യപ്രാപ്തരിയോ ഇല്ലാത്തവ 
നാണെകില് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി 

വരിക പൊതുജനങ്ങളാണു”. നേരെമറിച്ചു തിരഞ്ഞെ 
ടുക്കല്പെടുന്നു പ്രതിനിധി ഒരു ഭരണകത്താവിന്നു” അവ 

ശ്യം ഉണ്ടായിരീക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളെല്ലാമുള്ളവനാണെ 
ജില്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണവും അവക്കുതന്നെയാണു 

ലഭിക്കുക. അധികരരവും. പദവിയും നേടുന്നതിന്നുള്ള 

മുരാഗ്രഹത്താല് പ്രേരിതരായി! തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് 

സ്ഥാഠാത്ഥ കളായി ധില്ക്കനന വളരെ തആളുകളെ, 

മുക കാണാന് കഴിയും. ജീലഷിതകാലം മുഴുവനും 

വാലാഠം കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുവെച്ചു ധാവെടുത്തു പൊ 

ന്തിക്കവാ൯ കൂടി കഴിയാതിരുന്നിട്ടുള്ള പലരും തിര 

ഞ്ഞെടുപ്പ്ിന്നു നില്ലുന്നതായി വാം കാണാവന്ദു”. ഇത്ത 



ഡിസ്റ്രികടട് ബോര്ഡും മു൯സി പ്പാലിററിയും 31 

രക്കാരെ ഒരു ഭരണസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ൃതു 

കൊണ്ടു” ഏന്തു ഗുണമാണുണ്ടാവാ൯ പോകുന്നതു ? 

പ്രഭത്വം കൊണ്ടോ; മുതലാളിത്തം കൊണ്ടോ വലോട്ടരമാ 

രുടെ മേലുള്ള അന്യായമായ മഠഥോതെങകകിലും സ്വാധീന 

ശക്തികൊണ്ടോ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിക്കാമെന്നു 

മോഹത്തോട്ട കുടിയാണു” അവര് സ്ഥാനാത്ഥി കളായി 

യില്ക്കുന്നതു”. വോട്ടർമാർ ഈ മോഹം സഫലമാ 

ക്കിക്കെട്ടേക്കുകയാണെങ്കില് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം അ 

വര്തന്നെയാണനുഭവിക്കേണ്ട।വരിക. വോട്ട ചെയ്യുന്ന 

കാര്യം ബന്ധുത്വത്തേയോ., സൌഹ്ൃദത്തേയോ, വ്ൃക്തി 
പരമായ മറേറതെങ്കിലും സംഗതിയേയോ ആസ്സുദമര 

ക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല. ഗ്രഡ്ഥമായി വോട്ടു ചെയുന്നു 
തിന്നുള്ള സൌകര്യം ഗയമ്മേണ്ടേപ്പെെടു ത്തീട്ടുള്ളത”, 
പുറമേനിന്നുള്ള സ്വാധീനശക്തികഠംക്കു” ഇക്കാരൃ 

ത്തില്: പ്രവൃത്തിക്കുവാ൯ അവസരം നല്കിക്കൂടെന്നു 
വിചാരിച്ചാണു”. യഥമാത്ഥയോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാത്ഥി 

കളെ കണ്ടുചിടിക്കുനനാതിന്നും. മറ൨ പ്രലോഭനങ്ങഠം 

ക്കൊന്നും വഴങ്ങാതെ ആയാഠാക്കുതന്നെ വോട്ടു കൊട്ടു 

ക്ഷന്നതിന്നും ഉള്ള വിവേകം ഉണ്ടാവണമെങ്കില് ചോ 

ട്ടരമാക്കു കുറെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരിക്കണം. 

പ്രജായത്തഭരനം വിജയപ്രദമാവണമെകില് പൊതു 

ജുനങ്ങഥം ആഭ്യസുൃവിദ്യരായിക്കഴിയണമെന്നു മുമ്പെരരു 
പാഠത്തില് പ്രസ്മ്രാവിച്ചതു” അതുകൊണ്ടാണു”. 

അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ 

പ്രഥമയോഗം കലകടര വിട്ളിച്ചകൂട്ടും. ഈ യോഗ 

ത്തില്വെച്ചു” അംഗങ്ങം അവരുടെ ഇടയില്നിന്നുത 
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ന്നെ ഒരാളെ താദ്ധ്യക്ഷനായും മറെഠാരാളെ ഉപാദ്ധ്യക്ഷ 

നായും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴി 

ഞ്ഞാല് കലക്ടര് ബോഡുഭരണത്തിനൊ ചാജ്ജു് 

പ്രസിഡണ്ടിനോല്ലിച്ചു കൊടുക്കും. 
ആവശ്യമുള്ള സന്ദ ദങ്ങളിലെല്ലാം പ്രസിഡണ്ടു 

ബോര്ഡിനൊൌ യോഗങ്ങം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു. മിക്ക 

പ്പ്യോഴും മാസത്തിലൊരു തവണയെകിലും ബോരഡു 
യോഗം ചേരാവണ്ടു . ഭരണനയം തിച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു 

ബോരഡും. അവയനുസരിച്ചു ഭരണം നിവ്യൃഹിക്കുന്നതു 

പ്രസിഡണ്ടുമാണു”. ഭരണസം ബന്ധമരയ പുതിയ കാര്യ 

ഞ്ങളെക്കറിച്ചെല്ലാം ആലോചിച്ചു തിരുമാനമുണ്ടാക്കേ 

ണ്ടതു ബോരഡിയെറ ചുമതലയാണ്”. ആ തീരുമാന 

ങ്ങളെ നടപ്പില് വരുത്തേണ്ടതു പ്രസിഡണ്ടിയെറ ചുമ 

തലയുമാണു”. എന്നാല് എല്ലാരോടും ബോര്ഡിനൊ 

തിരുമാനങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടേയും മേല്നോട്ടം 

ചെയ്യുവാനും ആയവശ്യമാധുന്ന സന്ദഭങ്ങളില് നിയ 

ത്രണം ചെയ്യുവാനും ഗവരമ്മേണ്ടിന്നധികാരമുണ്ടു. 
ഡാസ്ത്രികടു ബോര്ഡിന്െറ ഭരഞണത്തിന്നു വട്ടു 

കൊടുത്തിട്ടുള്ള വകപ്പുകഠം എത്തെക്കെയാണെന്നു മുമ്പു 

വിവരിച്ചുലല്ലോ. ഇയ വകുപ്പുകളുടെ യെല്ലാം ഭരണം 

ധടത്തുന്നതിനുഃ വേണ്ടിവരുന്ന ചിലവുകഠം നില്വഹി 

ക്കുന്നതിന്നുള്ള ബോര്ഡിന്െറ മുയലെടുപ്പ്” എരൂയം 

ശോഷിച്ചുതാണ”. ലോക്കല്ഫണ്ടുസെണ്ണു്് സംബ 

സന്ധിച്ചു ഗവഖരര്മ്മേണ്ടില്നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിഹിതവും 

ഏതാനും ചില്ലപഠ നികുതികളും മാത്രമാണു" അതിന്െറ 

ധനാഗമമാഗ്ലങ്ങള്. ഭരണ ത്തിന്നു വിട്ടൂ കാടുക്കുപ്പെ 



1... ഡ്സ്ര്രികട്ട ബോോരഡും മുനുസിപ്പാലിഠറിയും 06. 

്ടിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളോ, ഏറാവുമധികം ചിലവു ചെയ്യേ 

ണ്ടവയും. നാട്ടകാക്ടപകാരപ്രദമാവുന്ന വല്ല പ്രവൃത്തി 

കളും ചെയ്യുന ബോര്ഡുക റംക്കെല്ലാം ഗവരമ്മേണ്ടില്, 

നന്നു വലിയ സംഖ്ൃകറം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നതു” 
തു കൊണ്ടാണു . 

ഗു സ്ത പ്പല ററികട്ടേയും ഘടനയും പ്രവത്തന 

സമ്പ്രദായവും ഡസ്ര്രികടു ബോര് ഡുകളുടേതിയെപ്പോ. 

ലെത്തന്നെയാണു്”. അവയുടെ അധികാരാതൃത്തി അ: 
താതു നഗരങ്ങളില് മാത്രമാകുനും. നഗരഭരണം നട. 

ത്തുന്ന ഈ ജനപ്രതിനിധി സഭക്കു മുനിസിപ്പാല്. 

കൌണ്സിലെന്നും. അതിലെ അംഗങ്ങറംക്കു കൌണ് 
സിലര്മാരെന്നും. അഭ്ധ്യക്ഷന്ന ചെയര്മാന് എന്നു 
മാണു സ്ഥാനപ്പേർ പറഞ്ഞവരാവള്ളതു”. കൌണ്സി 

ലിവെറ തീരുമാനങ്ങളെ, നടപ്പില് വരുത്തുന്ന കാര്യ 
ത്തില് ചെയര്മാധെ സഹായിക്കുന്നതിന്നു" ഹല്ലാ: 
മുനിസിപ്പാലിററികളിലും ഓരോ കമ്മീഷണര് ഉണ്ടു". 
ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്നു ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതു മുനിസിപ്പഠ 

ലററിയാണെങ്കിലും., ആയാഠാക്കു നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവാ 
ദിത്വം ഗവരര്മ്മേണ്ടിശോടാണു”. കൌണ്സിലര്മാരെ 
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും മറവം ഡിസ്ത്്രികടു ബോര്ഡി 
ലേകൂഒ” അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയില്തന്നെ 
നടത്തുന്നു. മുനിസിപ്പാലിററികളുടെ ധനാഗമമാഗ്ലു 
ങ്ങളും ഡിസ്്ത്രികടു ബോര്ഡുകളടേതുപോലെത്തന്നെ 

യാണെങ്കിലും അയക്കു അവയുടെ അധികാരാതു 
ത്തിക്കുള്ളിലുള്ള വീടുകളിന്മേല്നിന്നു” ഒരു നികുതി 

പിരിക്കുവാന് കൂടി അധികാരമുണ്ടു'. നഗരശുചീക. 
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രണം. ഗതാഗതമഗ്ലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം. ട്രാഫിക്കു 
നിയന്ത്രണം. വിളക്കുവെക്കല്. സ്കൂളുകളും വൈദ്യശാ 
ലകളും ഏപ്പെടുത്തല് മുതലായവ മുനിസിപ്പാലിററി 
കളുടെ പ്രവൃത്തികളാകന്നു. 

പ്രാതിനിഭ്ധ്യഭരണസന്്വദായ പ്രകാരം രണ്ടു തര 
ത്തിലുള്ള ഭരണാധി കാരികളുണ്ടു”. ഒന്നു ഭരണം നട 
ത്തുന്നതിന്നു ജനങ്ങഠം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവരുടെ പ്രത। 

നിധികഠം; മറേറതു ദൈനംദിന ഭരണകരര്യങ്ങ0ം 

നടത്തി ക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ുഭ്യോഗസ്ഥന്മാർ. ഈ 

രണ്ടു തരം ഭരണാധി കാരികറഠംക്കും തമ്മിലുള്ള വ്ൃത്യാ 
സങ്ങറാംക്കു” അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ഫന്തെല്ലാമാണെ 
ന്നഠിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു”. ജനപ്രതിനിധികഠം ഭര 

ണത്തിനെറ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നവരും. ഉദ്യോ 

ഗസ്ഥന്മാരെക്കൊണ്ടു പ്രവൃത്തിയെടുപ്പിക്കേണ്ടവരുമാ 
അ”. ജനപ്രതിനിധികളുടെ ആങജ്ഞക€ം അനുസരിച്ചു 

പ്രവത്തിക്കുകയാണു” ഉദ്യേഗസ്ഥന്മാരുടെ ചുമതല. 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ശമ്പളും വാങ്ങി ജോല ചെയുന്ന 
പൊതുജനദാസന്മാരും. ജനപ്രതിനിധികഠം യാതൊരു 

പ്രതിഫലവും കൂടാതെ നാട്ടിനെ ഗുണത്തിന്നുവേണ്ടി 
ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊതുജന൯നസേവകരുമാകുന്നു. ഈ 

രണ്ടു തരം ഭരണാധികാരികളും അന്യോന്യം സെൌഹ്ൃഭ 

ത്തോട്ട കൂടി വത്തക്ഷകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 

പക്ഷം മാത്രമേ ഭരണം യനന്നാകുവാനും. അങ്ങിനെ നാ 

ട്ടില് ക്ഷേമവും സമാധാനവും പാലിക്കുവാനും കഴിയുക 

യുള്ളൂ. ഭരണകാര്യങ്ങളില് ഏപ്പെടുന്ന എല്ലാ തരക്ക 
രുടേയും ആദശം നാട്ടിനു നന്മയുണ്ടാഷംല് ത്തയി 

രിക്കണം. 
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൧ാഠ. ഇന്ത്യാഭരണം. 

സംസ്ഥാനാ.്മട്,ം നാട്ടുരാജ്യയങ്ങം. 

നാല്പതുകോടി ജനങ്ങഥം നീവസിക്കുന്ന ഒരു 

മഹാരാജ്യമാണു” ഇന്ത്യ. ഈ രാജൃത്തിനെറ വലിപ്പം 

കൊണ്ടും. അതിലെ ജധസംഖ്യകൊണ്ടും അതില് 

നിലധിലുള്ള മതങ്ങഠം., ഭാഷകറം മുതലായവയുടെ 

ഫഎീണ്ണുംകൊണ്ടും അതിനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു വ൯കര 

യായിത്തന്നെ കരുതുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. ചരിത്ര 
പരമായി നോക്കിയാലും അതിന്നു പ്രത്യേകമായ പ്രാ 

ധാന്യമുണ്ടു”. ലോകത്തിന്െറ കൌമാരദശയില്ത്ത 

ന്നെ ാഗരികത്വം പ്രാപിച്ച മുല്പഭം ചില രാജ്യങ്ങളു 

ടെ കൂട്ടത്തില് ഇന്ത്യ ഒന്നാകുന്നു. അനാദികാലം മുത 

ല്ല, ഭാരതിയസംസ്ല്ലാരം നല്കി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദ്ദേ 

ശങ്ങം ഗ്രഹിച്ചു” ആശ്വസ്മുമാവാത്ത ഭൂഭാഗമില്ല. ഇത്ര 

യും പുരാതനവും ഇത്രയും വിസ് തൃതവുമായ ഈ മഹാ 

രാജയം ചരിത്രാരംഭം മുതല്ല്യതന്നെ സാംസ്കാരികമായ 

കായുങ്ങളില് ഫ്റുകത്വഭാധലേന വത്തിച്ചരിരുന്നു വെകീ 

ലമ; രാ്ദ്രീയമായ। എന്തെങ്കിലും പരിഏണ്ണുമായ ഐ 

കയം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്മ$വാ ഏന്നു സംശയമാ 

ണു”. ഭരശോക൯., അക്ബര്. അറംഗസീബു മുതലായ 

ചക്രവത്തിമാരുടെ കാലതുതു” ഈ രാജ്യത്തിന്െറ ഒട്ടമു 

ക്കാല് ഭാഗവ്യം അവര തങ്ങടെ കൊടി കൂകൂറഷ്ക്കു 

കീഴില് കൊണ്ടുഖന്നിരുന്നു വെന്നുള്ളതു വാസൃവംതന്നെ. 

പക്ഷേ, ആ കാലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ രാദ്്രിയൈക്യം 

പരിപൃള്സ്മായിരുന്നില്ലം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയെ ഒരൊ 
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ററ രാസ്ദ്രമാക്കീത്തീക്കുന്നതിന്നുളള അവരുടെ പരിശ്രമ 
ങ്ങല്ലടെ ഈ അപൃള്റ്മായ സാഫല്യവും വളരെ കുറച്ചു 

കാലത്തേഷ്ക്കു മായ്യമേ നിലനില്ക്കുകയു ണ്ടൌയുള്ളൂ. ഇന്ത്യ 
യിലെ ബ്രിട്ടീഷ്യഭരണമാണു” ഈ മഹത്തായ കായ്യും 
സാധിക്കുവാ൯ സമത്ഥമായതു”. ഒന്നുരദ്ടു നൂററാണ്ടു 
കഠാക്കു മുമ്പ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി 
ഇവിടെ വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാര്. ഈ മഹാരാജ്യം അന 
വധി ച്െചെവരാഷ്കങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുതും. 
അവയെല്ലാം അന്യോന്യം മത്സരിച്ചും കലഹിച്ചും കഴി 

ഞ്ഞും കൂടടന്നതും കാണുകയും. ഈ സ്ഥിതിയെ പ്രയോജന 

പ്പെടുത്തി വിടെ ഒരു സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനം ചെയ്യൂന്നു 
തിന്നുള്ള പരിശ്രുമങ്ങഥം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യു. വള 

രെ വേഗത്തില് അവര് അവരുടെ കായയും നിഖ്വഹിച്ചു. 
ഇന്ത്യയിലെ ഹല്ലാഭാഗങ്ങളുടേയും അധിശത്വം സമ്പാ 

ദിച്ചു ചില ഭാഗങ്ങളില് അവിടെ മുമ്പു ഭരിച്ചിരുന്ന 
രാജവംശക്കാരെത്തന്നെ സാമന്തന്മാരായി ഭരണം നട 
തുതുവാ൯ അനുവദിക്കുകയും മററ പ്രദേശങ്ങഠം തങ്ങളു 
ടെ നേരിട്ട ഭരണത്തില് ആക്കിത്തിക്കുകയും ചെയ്യക 

വാന അവക്കു” ഏതാണ്ടു ഒരു ന്ഠഠാണ്ടുകാലമേ ലേ 

ണ്ടിവന്നള്ള. അങ്ങിനെ ഇന്ത്യ വിദേശിയരുടെ ഒര 

ിമയായിത്തിന്നവെങ്കിലും. അതിനെ ദീഘകാല 

ത്തെ ചരിത്ൂത്തിന്നിടയില് അതു” ഇദംപ്രഥമമായി 

ഏകോപിച്ച ഒരു രാഷമായിത്തീന്നുവെന്ന. മെച്ചം 
മ ണ്ടായി. 

ന്നു” ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവു” ഇന്ത്യയിലെ ചക്ര 

വത്തിയാണു്”. അദ്ദേഹത്തിനൊ കീഴില് ഇംഗ്ലണ്ടി 
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ലെ പാല്ലിയമെണ്ടു സഭയാണ് രള നെറ 

ഉത്തരവരദിത്വം വഹിക്കുന്നതു”. പാല്ലിമെണ്ടു” ഇംഗ്ല 

ണ്ടിലെ ജന പ്രതിനി ധിഭരണസഭ യാകുന്നു. ഈ ഭര 

ണസഭഡ്ക്ൂ രണ്ടു പിരിവുകളണ്ടു്. ഒന്നു സാധാരണക്കാ 

രുടെ സഭ; മറോതത പ്രഭക്കന്മാരുടെ സഭ. സ്വാധാരണു 

ലാരുടെ സഭയില് പൊതുജവങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക 

ജും. പ്രഭസ്ഭയില് ഇ ഇ ഗ്ലൂണ്ട ഒ ല എല്ലാ പ്പഭക്കന്മാരും 

അംഗങ്ങളാകുന്നു. സാമ്മാജ്യത്തിലെ ഭരണനിവ്വഹ 

നോധികാരം വഹിക്കുന്നതു സാധാരണക്കാരുടെ സഭ 

യില് നിനം രാജാവു നിശ്ചയിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരാണു. 

തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ രാജാവ്യ 

മന്ത്രിമാരായി നിയമിക്കുകയല്ല ചെയ്യാവള്ളതു”. പ്ര 

ജായത്തഭരണം നടപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാമുള്ളപോ 

ലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും പല രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുണ്ടു . തൊ 

ഴിലാളികക്ഷി. യാഥാസ്ഥിതികകക്ഷി.. ഉല്പ്പതില്ല് 

കക്ഷി, ദേശിയകക്ഷ। എന്നിവയെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 

പ്രബലങ്ങളായ രാഷ്രിയകക്ഷികളാണു”. പാല്ലിയമെ 

ണ്ടിലേഷ്ക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകുമ്പോഠം, ൬ 

ഫ്റ്ല്ലാകക്ഷികളും അവരുടെ സ്ഥാനാത്ഥികളെ നിത്തു 

നാ. അതാതു കക്ഷികളടെ - രാഷ്ദ്രിയാഭി പ്രായങ്ങാം 

ഫ്ലുന്തെല്ലാമാണെന്നും. തങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താല് 

എന്താദശങ്ങറംക്കുനുസരിച്ചായിരിക്കും തങ്ങഠം പ്രുവ 
പത്ട ഞ് ന്ത ന യം ടട നി തതതതതത്തത്തി 

% യു വിം വ്ര ഭൂക്കന്മാരെന്നു പായുന്നമും, ഇം 

൫ രാജാവ കലിച്ച കൊട്ടക്കുന്ന ഒന്നാ ) ളി ാജാവു കല്ലിച്ചു ടട ] ണു പ്രളൂസ്ഥാനം. ഡ്യൂ 

ക്ട, എം, മാര്ക്വിസ പവൈകക്കൌണ്ടു”, ലോര്ഡ' ഏഎന്നിങ്ങിവെ 

പ്രദ്ദ ക്ക ന്മാർതന്നെ പലതര്ത്തിലുമുണ്ടു . 
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ത്തിക്കുന്നതെന്നും തീരഞ്ഞെടുപ്പ്റിന്നു മുമ്പായി അവര് 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. പൊതുജനങ്ങഠം ഏതു കുക്ഷിയു 
ടെ ആദശങ്ങളോടു യോജിക്കുന്നുവോ ആ കക്ഷിയിലെ 
സ്ഥാനാത്ഥി ഒ വോട്ടു കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ തിര 

ഞ്ഞെടുല്പു കഴിഞ്ഞാല്, ഏതു കക്ഷിയില്പെട്ട അംഗ 
ചാട രിപ നോക്കുകയും. ത്ത 

കക്ഷിയിലെ നേതാധിമനെ വിളിച്ച രാജാവു പ്രധാന 

മന്ത്രിയായി നിശ്ചയിച്ചു മന്ത്രിസഭ രതൂപികരിക്കുവാ൯ 
ആയശ്യപ്പെടുകയും ച്ചെയ്യും. ബാ മന്ത്രിമാരെ 

തിരഞ്ഞെട്ടക്കുന്നതിന്നുള്ള അധികാരം പ്രധാന മന്ത്രി 

രാണ”. ഓരോ ഭരണവകുപ്പുകളുടേയും ചുമതല വഹി 

ക്കനനവരായി പത്തോ ചന്ത്രണ്ടോ പേരാണു മന്ത്രിസഭ 

യിലുണ്ടായിരിക്കുക. എന്ന-ല് ചില പ്രത്യേക പരി 

തഃസ്ഥിതികളില് പ്രധായ മന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടംപോലെ 

ഈ എണ്ണും അധികരിപ്പിക്കുകയോ., കാഷ്ക്കുകയോ ചെ 
യയാവമുണ്ടു”. ഇന്ത്യ൯ കായ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പാളിയമെ 
ണ്ടുസഭയോട്ട” ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യാസ് 

റേഠ റ൨ സിക്രട്ടറി ബ്രിട്ടിഷ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരംഗ 
മാകുന്നു . 

പാള !യമെണ്ടില് ട്ടരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിയില് 

നിന്നു മന്ത്രിമാരെ യിയമിക്കുന്നതിന്മ കാരണമുണ്ടു'. 

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണഘടനപ്രകാരം ഭരണസംബന്ധമായ 

എല്ലാകായുങ്ങഥം ചെയ്യുന്നതിന്നം മന്ത്രിമാക്കു പാല്ലിയ 

മെണ്ടിനെഠറ അനുവാദം വേണം, അടിയന്തിരമായി 

ചെയ്യേണ്ട കായ്യുങ്ങാം മന്ത്രിമാർ പാല്ലിയമെണ്ടില് 
ഹാജരാക്കുമ്പോഠം. അവരുടെ കക്ഷിക്കു ഭൂരിപക്ഷമില്ലെ 
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കില്, അനുകൂലമായ ലോട്ടു കിട്ടാതി രിക്കു വാ൯ ഇട 

യായേക്കും. അപ്പോം കായ്യൂങ്ങഥം നടത്തുന്നതിന്നു 

വിഷമത നേരിടുകയും അങ്ങിനെ ഭരണം സ്തംഭിച്ചു 

പോവുകയും ച്ചെയ്യും. ഇതു കൂടാതെ കഴി ൧9 വാ൯ 

ധേണ്ടിയാണു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിയില്നിന്നു മന്ത്രി 

മാരെ യിയമിക്കുന്നതു”. 

ഭരണസംബന്ധമായ വല്ല പുതിയ നിയമങ്ങളോ, 

വൃതിയാനങ്ങളോ ആവശ്യമാണെന്നു ഗവരമ്മേണ്ടിന്നു 

ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാല്, പാര്ല്ലിമെണ്ടിലെ സാധാരണക്കാ 

രുടെ,സഭയില് മന്ത്രിസഭ ഒരു ബില് അവതരിപ്പിക്കും. 

ഈ ബില് അധിടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങം കഴിഞ്ഞം 

പാസ്സ്റായതിന്നുശേഷം, പ്രഭസഭയിലേക്കയക്കുകയും., 

അവിടേയും പാഡ്സ്ായിക്കഴിഞ്ഞാല് രാജാവിനെ 

അനുമതിക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്നു സമ്റ്റിക്കുകയും ചെ 
൦. ബില്ലിന്നു രാജാനുമതി കിട്ടിയാല് അതു നിയമ 

മായി. പിന്നിടു” മന്ത്രിമാര്ക്കു ആ നിയമം യടപ്പ്റില് 
വരുത്താം. സാധാരണക്കാരുടെ സഭയിലെ മഠറഠംഗങ്ങ 

റാക്കും പുതിയ നിയങ്ങം ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നി 

യാല്. ഇതുപോലെ പ അവതരിപ്പിച്ചു” 

ച: മൂന്നാ നാലോ രാഷ ത, ട്ടരിപ 

ക്ഷകക്ഷി ക്ക് ചുരുങ്ങിയ എണ്ണും കൊണ്ടുമാത്രം ടടരിപക്ഷമുണ്ടാവുക 

യും ധെയ്കകമയ്പാഴും മന്ത്രിമാരക്കു (അവര് ട്ടരിപക്ഷകക്ഷിയിക് പെ 

ി 

ട്ടവരായിരുന്നാലൂം) ഭരണം നടത്തുന്നതിന്നു വിഷമം നേയിട്ടേക്കും. 
ഭരണസഭയിര മഠ കക്ഷികളെല്ലാംക്ടൂടി യേ റജിച്ചു' ഏതിരായി 
നിന്നാകം, മന്ത്രിമാര്ക്കു ട്ടരിപക്ഷം ജല്ലാതായിപ്പോകുമര്ല്ലാ. ഈ 

വക സന്ദഭങ്ങളിലാണു് കൂട്ടുമത്ത്രീിസഭകഠം (0൮100൩ ടര) 
രൂപീകരിക്കുന്നതു. 
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പാസ്സ്സാക്കക്കാധുന്നതരണ്ട്. അപ്പോഴും നിയമനിമ്മാണ 
ത്തെ സംബന്ധിച്ചു” ധടചടിക്രമം മുകളില് വിവരിച്ച 

പോലെത്തന്നെയാകുന്നു. 

ഇന്ത്യ൯ കായ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു”് ഏതെങ്കിലും പുതി 

യനിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിലരുമ്പോം അതിനെ സംബ. 

ന്ധിച്ച് ബില് സാധാരണക്കാരുടെ സഭയില് അവതരി 
പരീക്കുന്നതു” ഇന്ത്യരയ്ക്കേററ് സിക്രട്ടറിയാണു”. ഇന്ത്യന് 

കായ്യുങ്ങളെക്കുറിച്ചു പാര്ല്ലിയമെണ്ടു” മെമ്പര്മാക്കു വല്ല 
സംശയങ്ങളുമുണ്ടായാല് അവയെ പരിഹരീച്ചുകൊടു 

ക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്െറ ചുമതലയാകുന്നു. സ്റോ 

൨൨ സിക്രട്ടറിയുടെ ആപ്പ്രീസ് ലണ്ടനിലെ ലധൈററ് 

ഫാളിലാണ്ു. ഭരണകായ്യുങ്ങളില് അദ്ദേഹത്തെ ഉപ 

ദേശിക്കന്നതിന്നും സഹായിക്കുന്നതിന്നുമായി ഇന്ത്യ 
ക്കാരും ഇംഗ്ലൂഷയകാരമടങ്ങിയ ഒരുപദേശകസമിതിയും. 
അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടു”. 

ചക്രവത്തിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായി ഇന്ത്യയ ലി 

രന ഭരണം യടത്തുന ലൈസറോയി നേരിട്ടുത്തര 

വാരപ്പെട്ടി രിക്കുന്നതു” സ്ന്കേറര' സിക്രട്ടറിയോടാണു'ം 

ന്ത്യാവൈസറോയിയുടെ തലസ്ഥാനം ഡെല്ഹിയി 
ലാകുന്നു. ദരണകാര്യങ്ങളില് അദ്ദേഹത്തിധെ സഹാ 

യിക്കനാതിന” ഒരു എക്സികൃട്ടീവ് കൌണ്സില് 

ഉണ്ടു”. ജുതിലെ കൌണ്സിലര്മാര്, ഓരോ പ്രത്യേക. 

ഭരണവകുപ്പിവേഠയും ചുമതല ലി മന്ത്രിമാര് 
തന്നെയാണു് . പരിതഃസ്ഥിതികഠം ഒം. ൭ വൈസഠോയി 

യയടെ ഇഷ്ടത്തിനധം അനുസരിച്ചു” ഈ കൌണുസിലര്൪ 
റു 

മാരുടെ പൂട്ടും ഫ്ലിട്ടോ, പത്തോ, അതില് അധിക. 
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മോ കുറച്ചോ ആയിരിക്കും. ഇതിന്നും പൂറമെ ഇന്ത്യാ 

ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചു” നിയമനിര്മ്മാണം ചെയ്യു 

ന്നതിന്നും മറവമായി, പ്രമാണികളായ പൌരന്മാരുടെ 
പ്രതിനിധികള ടങ്ങിയ ഒരു സ്റേറ റ കൌണ്സിലും 

സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ ഒരു നിയ 

മനിരമ്മാണസഭയും (ബ്ല 1,൦ലിടി്ഴം ൧9) 
ഉണ്ടു”. ഇതില് ആദ്യത്തേതിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രഭസ 

ഭയോട്ടം. രണ്ടാമത്തേതിനെ സാധാരണക്കാരുടെ സഭ 
യോടും ഉപമിക്കാം. പ്രകടമായ ഒരു വൃത്യാസമുള്ളത” 

ഈ ഭരണസഭകറഠാക്കു പാര്ല്ലിമെണ്ടി നെപ്പോലെയുള്ള 
അധികാരങ്ങഠം ഇല്ലെന്നുള്ളതാകുന്നു. 

ഇന്ത്യാ സാമ്രാജ്യം കുറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ട 

൯൪െറ നേരിട്ട ഭരണത്തി൯ കീഴിലുള്ള പതിനൊന്നു 
സംസ്ഥാഠങ്ങളും ചേനതാണു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങള ല് ചി 

ലവ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളോളുംതന്നെ വലിപ്പമുള്ള 

വയും ചിലവ നന്നേ ചെറിയവയുമാനണു്, ഹൈദര 

ബാദു”, മൈസൂര്, തിരുവിതാംകൂര്, ബറോഡ മുതലായ 
വയെല്ലാം വലിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാകുനം. ബ്രിട്ടനൈറ 

അധീശത്വത്തി൯ കീഴില് ആകെ ഇന്ത്യയില് 600_ല് 

അധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ടു . ല് മ്ൂയ ഫ്ലല്ലാ രാജ്യങ്ങട്ടം 

ഭരി കം ന്നതു” അതാതു രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാര്ത 

നൊയാണു”, ആണ്ടുതോവം അവര് ഇന്ത്യാഗവമ്മേണ്ടി 
ന്നു ഓരോവലിയ സംഖ്യ കപ്പും കൊടുക്കുനം. നാട്ടുരാ 

ജ്യയങ്ങളില് ചിലവ വധൈസ്റോയിയുടെ നേരിട്ട മേല് 
നോട്ടത്തിലും. മറ൨ ചിലവ സംസ്ഥാനഗവമ്കൂറ്റരമാരുടെ 

മേല്നോട്ടത്തില്യമാണു. മിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും ഭര 
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ണത്തിനെ മേല്നോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന്നു ബ്രിട്ടവെറ: 
പ്രതിനിധിയായി ഓരോ റസിഡുണ്ടു” ഉണ്ടായിരിക്കും. 
ചിലപ്പോഠം രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങറംക്കു: 
കൂടി ഒരു റസിഡണ്ടു മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളവെന്നും വരാം. 

ഇന്ത്യഗവഖര്മ്മേണ്ടിന്െറ നേരിട്ട ഭരണത്തി൯ 
ക ഴിലുള്ള പതിനൊന്നു സംസ്ഥാനങ്ങറം മദിരാശി, 

ബോമ്പേ, ബങ്കാഠം., പഞ്ചാബു”, ഐക്ൃയസംസ്ഥാനംം 
മഭ്ധ്യസംസ്ഥാനം. ബീഹാര്ം ഒറിസ്സ്റു, ആസ്സാം 

സിന്ധു”. വടക്കുപടിഞ്ഞാറ൯ അതൃത്തിസംസ്ഥാനം. 
എന്നിവയാകുന്നു. ഈ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും 

ഭരണം ചക്രവത്തി നീയമിച്ചയക്കുന്ന ഓരോ ഗവണ്ണൂര് 
മാരുടെ കീഴിലാണു”. ഇന്ത്യയില് സംസ്ഥാനഭരണ, 

ഞങളുടെ മേല്നോട്ടം വഹിക്കുന്നതു” ധൈസറോയിയു 

മാണു”. ഭരണസംബന്ധമായ നിയമനിര്മ്മാണങ്ങം 

ച്െയുന്നതിന്നും, ഗവണ്ണുരെ ഭരണകാര്യങ്ങളില് സഹാ. 

യിക്കുന്നതിന്നും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനാപ്രതി 

നിധികളുടെ ഇരണ്ടു നിയമസഭകളും, അവയില് 
നിന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുമുണ്ടു?. സംസ്ഥാ 
ത്തില് സാധരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധികള ടങ്ങിയ സ 

ഭക്ം ലെജിസ്ലേററിവ്യ് അസംബ്ളിയെന്നും. ഉപ 
രിസഭക്കു ലെജിസ്ലേററീവു കൌണ്സ്റസ്റില് എന്നു 

മാണു പേര്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു 
തന്നെ, സാധാരഞക്കാരുടെ സഭയില് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള. 

കക്ഷിയാണു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതു”. മദിരാശി 

സംസ്ഥാനത്തില്, കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്നുശേഷം 
ധിയമസഭയില് ഭ്ൂരിപക്ഷമുള്ള കോണ്െഗ്രസ്സ കക്ഷിയാ 
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ണ മന്ത്രിസഭ രൂപികരിച്ചതു”. മന്ത്രിമാർ ഓരോ വകു 

പ്പിന്ോയും ഭരണ നിവ്വഹണാധി കാരം വഹിക്കുന്നവ 

 രാകുന്നു. നിയമനീരമ്മാണം സംബന്ധിച്ച നടപടിക്ര 

മധ്യം മറ൨ം ഇവിടേയും പാര്ല്ലിയമ്ണ്ടിലേതുപോലെ 

ത്തന്നെയാണു”. എന്നാല് ചില പ്രുത്യേകസംഗതി 

കളില് നിയമസഭകഠം പാസ്സ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകഠംക്കു 

അനുവാദം സിഷേധിക്കുവാ൯ ഗവണ്ണുക്കും വൈസറോ. 

യിക്കും അധികരരമുണ്ടു . 

റ (0 16ലലട. ഇപ്പ്യോഴരത്ത സ്റ്റേ സിക്രട്ടാിം 
ധൈസറോയി, മദിരാശി ഗവണ്ണു൪, അദ്ദേഹത്തിയെഠ മന്ത്രിമാ൪ 

മുതലായവര് ആരാണന്നു ക്ലാസ്സില് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം. 

൧൧. സംസ്ഥാനസ്വയംഭരണവും 
ഫെഡറേഷനും. 

ഇന്ത്യയില് കുറച്ചു കാലമായി വളന്വന്നിട്ടുള്ള 

ദേശീയ ബോധത്തിന്െറ ഫലമായി ഈ രാജ്യത്തിന്നും 

പ്രജായത്തഭരണസി ദ്ധാന്തങ്ങളെ ആസ്ത്റദിച്ചുകൊണ്ടു 

കള സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിംബണെമെന്നു നാട്ടുകാര 

ആവശ്യപ്ലെെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയരണു”. ഈ ആവശ്യം 

എത്രയം ന്യായമാണെന്നു തോന്നിയതിനാല് ബ്രിട്ടന് 
പടിപടിയായി ഇന്ത്യക്കു സ്വയംഭരണം അനുവദിക്കു 

വാന് ഒരുങ്ങിയി രിക്കുന്നു. നാട്ടുകാക്ക ഭരണകരരൃങ്ങ 

ളില് അഭിരുചിയുണ്ടാക്കുവാ൯ധേണ്ടി., റിപ്പണ്പ്രഭ 
വൈസറോയിയായിരുന്ന കാലത്തു” ,ഏതാനും ചില ഭര 
ണവകുപ്പുകഠം അവക്കു വിട്ടുകൊടുത്തുതുകൊണ്ടു പ്രാദേ 
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ശികസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങഥം ഏപ്പെടുത്തിയതിനെ 
ക്കുറിച്ചു മുടമ്പൊരിടത്തു പറഞ്ഞ്ചവല്ലോ. അതിന്നുശേ 

ഷവും പല കാലങ്ങളിലായി ജുന്ത്യക്കാക്കു ഭരണകാര്യ 

ങ്ങളില് കുടുതല് ജത്തരവാദിത്വവും അധികരരവും 

നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള വല നിയമങ്ങളും ബ്ബിട്ടീഷു പാര്ല്ലി 

യമേണ്ടു പാഡ്സ്സാക്കി. ഇന്ത്യക്കു കൂടുതല് ഭരണപരിഷ്കാ 

രങ്ങം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടു' ഏററവും ഒടുവില് പാഡ്സ്സാ 

ക്ക യിട്ടുള്ള നിയമം 1956_ലെ ഇന്ത്യായിയമമാകുന്നു. 

ഈ ഗശിയമംമൂലം ഇന്ത്യക്കാക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണാധി 

കാരങ്ങറം ഫഎനത്തെല്ലാമാണെന്നു” അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു” 
ആവശ്യമാണു”. 

1936_-ലെ ഇന്ത്യാനിയമമനുസ്സരിച്ചാണു ബ്രിട്ടീ 

ഷാ ഇന്ത്യ പതിഗൊന്ു സംസ്ഥാഠാങ്ങളായി ഭാഗിക്കു 

പ്പെട്ടതു. ഈയ ഘ്വില്ലാസംസ്ഥാനങ്ങറാക്കം സ്വയംഭര 

ണം അനുവദിക്കപ്പെട്ട രിക്കുന്നു. ജയങ്ങറം തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന അവരുടെ പ്രത യിധികളുടങ്ങിയ ഭരണസഭക 

മം അവയില്ധിനും യിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന മന്ത്രിമാരും 
കൂടിയാണു സംസ്ഥാനഭരണത്തിനെറ ചുമതല വഹി 

ക്കുന്നതു”. മന്ത്രിമാര ഭരണസഭകളോടും., ഭരണസസഭ 

കഠം പൊതുജനങ്ങളോടും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രിക്കുന്നു 

പൊതുജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിചുലപ്പെടുത്തിയ 

തും ഈ നീിയമപ്രകാരമാണു”. പ്രപ്പോഠം സംസ്ഥാന 

ത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ സഭയിലേഷ്ണ്കു പ്രതിനിധി 

കളെ. തിരഞ്ഞെടുക്കു നതി ന്നുള്ള വോട്ടവകാശം പ്രായ 
ചൃത്തിയെത്തിയവരും ഫഎുതെങ്കിലും സംഖ്യ നികുത। 

കൊട്ടക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ സ്ത്രിപുരുഷന്മാക്കുമുണ്ടു'. 
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അക്ഷരപരിജ്ഞാനമുള്ളവരും, പ്രായ പൃത്തിയെത്തിയല 

രാണെങകകില്. ലോട്ടവകാശമുള്ളവരാകുന്നു. സംസ്ഥാന 

ഞിലെ ലെജിസ്ലേററിവു” അസംബ്ളിയില്: ഓ 

_ രോ ജില്ലയില്യിന്നും ഇത്രയിത്ര അംഗങ്ങളാണു വേണ്ട 

തെന്നു വ്യവ സ്ഥഴുണ്ടു.. തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമീപിച്ചാല് 

ഗവരമ്മേണ്ടു” ആ വിവരവും. പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു 

നടത്തുനാതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. 
തിരഞ്ഞെടു പ്പി നെറ എല്ലാസയ്ഖ്രദായങ്ങളും ഡിസ്ത്കരികടു 
ബോര്ഡു തിരഞ്ഞെടു പ്പിനെക്കറിച്ചു മുമ്പൊരു പാഠ 
ത്തില് വിവരിച്ച അതേമാതിരിയില്തന്നെയാണു്. 

 ഇംഗ്ലുണ്ടിലെപ്പ്യോലെ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്ല്ോം രാഷ്ര്രിീയക 
ക്ഷികഠം അഭി പ്ൃദ്ധിപ്പെട്ടവന്നിരിക്കുന്നതിജാല്, ഇലി 
ടേയും തിരഞ്ഞെടുപ്വകളില് കക്ഷിസമ്ഖ്യദായം പ്രവ 
ത്തിച്ചു തുടങ്ങി യിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞാല് 
ഇംഗ്ലൂണ്ട !ലെപ്പ്യോലെത്തന്നെ ഗവര്ണര് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള 
കക്ഷിയുടെ നേതാവിനെ വിളിച്ചു പ്രധാധ മന്ത്രിയാ 
യി നിയമിക്കുകയും. മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുവാ൯ 
ആയശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിയമസഭാംഗങ്ങടുടെ 

ഇടയില്നിന്നു മറ൨ മന്ത്രിമാരെ തിരഞ്ഞെടു ക്കുന്നതു 
പ്രധാന മന്ത്രിയാകുന്ന. ടു 

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രഭസഭയോടു സാമ്യം വഹിക്കുന്ന 
താണു ലജിസ്ലേററിവു കൌണ്സില്. പ്രമാണി മാരു 
ടെ പ്രതിയിധികളാണു” അതിലെ അംഗങ്ങാം. ഗല 
മ്മേണ്ടിനെറ ഭാഗത്തു പുതിയ നിയമങ്ങ0ം ആവശ്യമാ 

 യിവരുമ്പോഠം സാധാരണക്കാരുടെ സഭയില് മന്ത്രി 
സഭ ബില് അയതരിപ്പ്റിക്കുകയും അവിടെ അതു പാം 

3 
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സ്പായാല് കൌനെസിലിലേക്കയക്കുകയം ചെയ്യുന്നു. 
കൌനെസിലിലും പാസ്സായി ഗവര്ണരുടെ അനുമതി 
ലഭിച്ചാല് ബില് നിയമമായി. ആവശ്യമെന്നു തേ 

ന്നിയാല് മററംഗങ്ങറം ഒം അസംബ്ളിയില് ഇങ്ങി 
നെ ബില്ലകഠം അവതരിപ്പിക്കാ വുന്നതാണ്”. 

അസംബ ളിയുടെ കാലാവധി അഞ്ു കൊല്ലവും 
കെഴണുസിലിനേറതു മൂന്നു കൊല്ലവുമാകുന്നു. ഈ കാ 
ലം കഴിഞ്ഞാല് പ്രത്യേക സംഗതികളില് ഗവള്്ൂക്ു 
അവയുടെ അവധി നീട്ടിക്കൌടുക്കാവുന്നതാണു”. അല്ലാ 
ത്തപക്ഷം അവധി കഴിയുമ്പം ഗവണ്ണൂ൪ സഭകറാ 

പിരിച്ചുവിടുകയും ചൃതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുകയും 

ചെയ്യും. 
1 996_ലെ ഇന്ത്യാ നിയമപ്രകാരമുള്ള സംസ്ഥാന 

സ്വയംഭരണം പരിപൃട്ന്റു സ്വയംഭരണമാകുന്നില്ല. പ്ര. 
ധാനപ്പെട്ട പല വകപ്പുകളുടേയും ഭരണം മന്ത്രിമാരില് 

നിന്നു” അകഠറി ഖെച്ച്ിരിക്കുകയാണു”. ധനകായും, 
രാജ്യരക്ഷ. വിദേശബന്ധം മുതലായവയെല്ലാം ഇങ്ങി 
നെ നിക്കി വെക്കപ്പെട്ട വകപ്പുകളാകുന്നു. ഈ വകു 

കളുടെ ഭരണം നടത്തുന്നതു ഗവര്ണര് മേരിട്ടാണു”ം 

പല സംഗതികളിലും മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ 

നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നുള്ള അധികാരവും ഗവര്ണക്കണ്ടു”. 

ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളേയും, പതിനൊന്നു 

സംസ്ഥാഠാങ്ങളേയും കൂട്ടിച്ചേത്തുകൊണ്ടു കേന്ദ്രത്തില് 
ഏര്പ്പെടുത്തുവാന് വയവസ്ഥ ചെയ്യിട്ടുള്ള ഫെഡറേഷന് 
ഇനിയും ധടപ്പില് വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 19836_-ലെ നീ 
യമത്ത ല് സംസ്ഥാന സ്വയംഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച. 
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ഭാഗം മാത്രമാണു” ഇപ്പോഠം നടപ്പില് വരുത്തിയിട്ട 

ളതു. ഫെഡറേഷന് അയതരിപ്പിക്കുന്നതിന്നു കാല 

വിളംബം നേരിടുവാനുള്ള കാരണം. നാട്ടുരാജ്യങ്ങഥം 

അതില് ചേരുവാ൯ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. 

മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ പൊതുജനങ്ങളാകമാനം അതി 

ന്നെതിരുമാണു”. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേ 

ന്രള്ള ഒരു ഫെഡറേഷന് ആവശ്യമാണ്ടെന്നതിയെക്കു 

രിച്ചു” ആക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ഇന്ത്യാനി 

യമപ്രകാരമുള്ള അതിന്െറ ഘടനയേയും പ്രവൃത്തി 

യേയും കുറിച്ചാണു” ആക്ഷേപമുള്ളതു”. നിയമപ്രകാരം: 

ഭവൈസ്റോയി ഫെഡഠേഷനന്െറ തലവനായിരികം. 
ക്രരൂുത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങളി ലെപ്പ്പോലെത്തന്നെ രണ്ടു. 

ഫെഡ്ധാല് ധിയമസഭകളമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയിലേ 

ക്കുള്ള പ്രതിനിധികളെ സംസ്ഥാനങ്ങളും യാട്ടുരാജാക്കു 

ന്മാരും നിശ്ചയിക്കുന്നു കുറച്ചുപേരെ ഖൈസറോയി ഗോ 
മിനേറ൨ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 

പ്പോലെത്തന്നെ കീഴ്സഭയഷയില്ഗിന്നു വൈസറോയി 
മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഹെഡ്ധറല് ഭരണം ൯൬ട. 

ത്തുന്നതിനെറ ചുമതല ഈ മന്ത്രിമാരിലായിരിക്കും, 
ഇവിടേയും വഖൈസറോയിയുടെ പ്രത്യേകധികാരത്തി 
ന്നു കുറെ വകുപ്പുകറം നീക്കിയെച്ചിട്ടുണ്ടു്. ധധകായ്യം, 
വിദേശബന്ധം. രാജ്യരക്ഷ, സിവില് സാഖ്വിസു മുത 
ലായവ ഇങ്ങിനെ നിക്കിലവെ ച്വിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളാണു'. 

മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ നിയത്ത്രിക്കുസതിന്നും 
ഫെഡാഠല് നിയമസഭകഠം ചെയ്യുന്ന തിരുമായങ്ങം 
ക്ക് ആവശ്യമെന്നു തോന്നിയാല് അനുമതി നിഷേധി 
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ക്ടുന്നതിന്നും വൈസഠോയിക്കധികാരമുണ്ടു”. ഈവക 
വ്യവസ്ഥകളെക്കൊണ്ടു കേന്ദ്രത്തില് പരി പൃണ്ണുമായ 
സ്വയംഭരണാവകാശം യാട്ടുകാക്ക ലഭികടന്നില്ല. ഫെ 

ഡാല് നിയമസഭയില് ഗവമ്മേണ്ടു നോമിനേറ൨ ചെ 

യുന്ന അംഗങ്ങളുടേയും, നാട്ടൂരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിനി 

ധികളുടേയും എണ്ണും, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക 
ളുടെ എണ്ണുത്തേക്കാഠം അധികം വരുന്നതിനാല് ബ്രി 

ട്ടിഷിന്ത്യ൯ പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും താല്പയ്യു 
ങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുവാ൯ അതു” അസമത്ഥമായേക്കുമെ 

ന്ന് ഇന്ത്യ൯ യേതമക്കുന്മാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സം 

സ്ഥാനങ്ങള!ലെ പൊതരതുജനങ്ങറാക്കും തങ്ങഠാക്കും ത 

മ്മില് ഇപ്പ്യോം ഭരണസംബന്ധമായ യാതെരരു ബന്ധ 
വൃമില്ലാതിരിക്കെ, ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യ൯ സം സ്ഥാനങ്ങളിലെ 
പെൊതുജനപ്രതി നിധികളും കൂടി അടങ്ങിയ ഫെഡ 

റൽ നിയമസഭകഠാക്കു വഴങ്ങുവാ൯ നാട്ടുരാജാക്കുന്മാ൪ 

മടിക്കുന്ന. ഭരണസംബന്ധമായ ഈ മാററത്തിന്നു വ 

ഞുവാ൯ അവരെ നിഖബ്ദുന്ധിക്കുന്നതിന്നു ബ്രിട്ടന്നധികാ 
രവൃുമില്ലം ഇത്തരം വിഷമതകളാല് ഫെഡറേഷന് ഭര 

വതരിപ്പിക്കുന്ന _കായ്യും നിത്തിയെച്ചിരിക്കുകയാണു'. 

യൂറോപ്പില് യുദ്ധം ആരംഭിക്ഷകയും. ഇന്ത്യയും അതില് 

പങ്കാളിയാവുകയും ച്െയൂതോടുകൂടി അദിശ്ചിതമായ 

ഒരു കാലത്തേക്ദ ഫെഡറഠറേഷ൯ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 

കായയും ീട്ടിട വച്ചുകൊണ്ടു ധൈസറോയി ഒരു പ്രഖ്യാ 

ച്ചനം ചെയ്യിരികുന്നു. 

1996_ലെ ഇന്ത്യാനിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യക്കു ലഭ। 

ച്ചിട്ടുള്ള ഭരണപരിഷ്ണാരങ്ങം ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുഴുവ൯ 
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ആവശ്യങ്ങളേയും വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 

വ്യക്തമായ പുരോഗതിയെ കുറിക്കുന്നു ണ്ടെന്നുള്ളതു ശ്ര: 

ദ്ധോയമാകുനു. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ നാനാജാതിമതസ്ഥ 

രുള്ളതും. നിരവധി വിദേശകായു ങ്ങളു ഒളതുമായ ഒരു; 

രാജ്യത്തിന്നു സ്വയംനിഖ്ണായാവകാ ശത്തേടടുകൂടിയ 

സ്വയഭേരണാവകാശം അനുവദിച്ചു കൊട്ടക്കുന്നതിന്നു 

മുമ്പു”. ഈ ന്യ ധപക്ഷ താല്ൃയുങ്ങളും വിദേശതാല്ലയ്ുങ്ങ 

ജമെല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടു മെന്നു" ഉറപ്പു ലഭിക്കേണ്ട 
തൂ ബ്രിട്ടരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളവും ആവശ 

മാണല്ലോ. 

൧൨. ദരണവകുപ്പുക മ. 

കേന്്രഗവര്മ്മേണ്ടിന്നും സംസ്ഥാനഥശവര്മ്മേ 
ണ്ടിന്നും പല ഭരണവകപ്പുകളുണ്ടെന്നും., ഈ വകുപ്പുക 
ളെല്ലാം ഓരോ മന്ത്രിമാരുടെ അധിയത്തിലാണെന്നും 
മുമ്പു പറഞ്ഞ വല്ലോ. ചിലപ്പ്യോരം ഒന്നോ. രണ്ടോ 
മൂന്നോ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ഒരേ മന്ത്ര ക്കുതനെയമ 

യിരിക്കും. മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിലെ കോണ് 
ഗ്രസു മന്ത്രിസഭയില് പത്തു മന്ത്രിമാരാണുണ്ടായിരുന്ന 
തു”. ഹോംവകപ്പു്; റവന്യ വകുപ്പു, പൊതുജനാരോ 
ഗ്ൃവകപ്പു ം പൊതുമരാമത്തു വകപ്പു” വിദ്യാഭ്യാസവ 
കുപ്പ"; ത്തു തൊഴില് വ 

കുറ ലം കോടതി ജെയില് വകുപ്പു; പ്രസിഭ്ധികരണ 

ി 1 കപ്പ്”; കൃഷിചകപ്പു" എന്ന! ഓരോ വകപ്പുകളുടേയും 

ചുമതല ഓരോ മന്ത്രി വഹിച്ചുവന്നു. ഹോം വകുപ്പ 
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'നിയമവും സമാധാനവും പാലിക്കുന്നതിന്നും. റവന്യ 
വകുപ്പു സികുതി മുതലായ ഗവരമ്മേണ്ടിനെൊ വരവഖി 

നങ്ങളെ ഗൌഠിക്കുന്നതിന്നും, പെതുജനാരോഗ്യയ 

കല്പ നാട്ടുകാക്കു ധവൈദ്യസംബന്ധമായ സച്ധായകങ്ങറം 

ധല്കുക. പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യയസംരക്ഷണത്തി 
ന്നാവശ്യമായ കായ്യുങ്ങഥം ചെയ്യുക മുതലായതിന്നും 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പു ഗതാഗതമാഗ്ലങ്ങഠം ജലസേച്ച 

ഠാപദ്ധതികറഠാം തൂടങ്ങി നാട്ടുകാക്കപകരരപ്രദമായ മരാ 

മത്തു കായ്യുങ്ങളില് ശ്രഭ്ധിക്കുന്നതിന്നും, വിദ്യാഭ്യാസ 

വകുപ്പ ജ ധങ്ങഥാക്കു വി ദ്യാഭ്യാസസെൌകയുങ്ങഥം ഉണ്ടാ 

ഖി കൊടുക്കുന്നുതിന്നും. പ്രാദേശികസ്വയംഭരണധ 
കപ്പ തദ്ദേശഭരണസഭകട്ടുടെ മേല്നോട്ടം വഹിക്കുന്നു 

തിന്നും. തൊഴില് വകപ്പു; വ്യവസായങ്ങളെ അഭിവ്വ 

ഭ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും; തൊഴിലാളികളുടെ സുഖസൌ 

കയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച ചിന്തിക്കുന്നതിന്നും. കോടതി ജെ 
യില്വകുപ്പ നിതി ന്യായക്കോടതികളുടേയും ജെയിലു 

കളുടേയും ഭരണം നടത്തുന്നതിന്നും. പ്രസിഭ്ധീകരണവ 

കപ്പ ഭരണകായ്ുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് അപ്പപ്പോഠം ആ 

വശ്യമായ പ്രസിദ്ധികരണങ്ങഠം ചെ ന്നതിന്നും. കു 

ഷിവകുപ്പ പിക റി ശ്രഭധിക്കുന്നുതിന്നും 

ഉള്ളവയാണ്. മുകളില് വലിവരിച്ചുവ കൂടാതെയുള്ള 

ചില്ലറ ഭരണവകുപ്പുകളെപല്പാം ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരു 

ടെ അധിീഠധത്തില് വെച്ചിരിക്കുകയാണു”. റജിസ്ര്േ 

ഷ൯വയകപ്പു, പനുംഖകപ്പു; ധര്മ്മസ്ഥാചനവകുപ്പ മുത 

ലായവഖ ഉദാഹഫരണങ്ങളാകുന്നും ജൂ എില്ലാവകുപ്പകടടം 

ജു നങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന്നും. സുഖസൌകയ്യങ്ങറാക്കുംലേ 

ചി 
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ണ്ട। പ്രവത്തിക്കുന്നവയാണെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. ഗവ൪ 

മ്മേണ്ടിനെറ എല്ലാപ്രവൃത്തികളും പൊതുജനങ്ങലുടെ 

യെല്ലാംകൂടിയുള്ള ഗുണത്തിന്നുവേണ്ടിയുള്ളവയാണു”. 

അവിടെ ധയികദരിദ്രഭേദത്തിന്നോ. സവള്സ്റാല്ല്റു 

ഭേദത്തിന്നോം ജാതിധ്യത്യാസത്തിന്നോ മതവൃൃത്യാസ 

ത്തിന്നോ ഒന്നിന്നും സ്ഥാനമില്ല. ആസ്തൂത്രി പൊതുജ 

വങ്ങറാക്കെല്ലാം കൂടി യുള്ളതാണു'. ധനികനും. ദരിദ്ര 

നും. ബ്രാഹ്മണനും. ചണ്ഡാലനും. ഹിനത്തുവിനും. മുഹ 
മ്മദിയന്ദം എല്ലാം അവിടെ തുല്യമായ അധികാരാവ 
കോശങ്ങളാണുള്ളതു”. സ്ക്ക; ഗതാഗതമാഗ്ലങ്ങഥം 

മുതലായ ഗവരമ്മേണ്ടിന്െറ മറൊെലല്ലാസ്ഥാപയങ്ങളി 
ലേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ. ധനിക൯ അധികം നി 

കുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം; ആ സംഖ്യകൊണ്ടുതന്നെ 
യാണു ഗവരമ്മേണ്ടു പൊതുജനോപകാരപ്രദമായ പ്ര 

വൃത്തികഠം ചെയ്യുന്നതും. എന്നിരുന്നാലും. ശവരമ്മേ 

ണ്ടിനെറ പ്രവൃത്തികളി ലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അവ 
ക്ടു പ്രത്യേകമായ യാതൊരാനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിക്ക 
ക സാഭ്ധ്യമല്ലഃ അനുവദിക്കാവമില്ല. സ്ഥിതിസമത്വ 

സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു നേരിയ നിഴ്ലാട്ടമാണു” ഇവിടെ 
വാം ദശിക്കുന്നതു്. 

ി 

കേന്ദ്രഗവഖര്മ്മേണ്ടിനെറ ഭരണവകുപ്പുകളും അവ 
യുടെ ഭരണവും; സംസ്ഥാ൯നഗവരമ്മേണ്ടുകളുടെ ഭരണ 
വകുപ്പുകളേയും അവയുടെ ഭരണത്തേയുംപോലെത്ത 
ന്നെയാകുന്നു. ഇധിടെ ഒന്നോ അധികമോ വകുപക 
ളുടെ ചൃയമതല വഹിക്കുന്നതു” മാരോ എ്എ്്രിക്യട്ടിച്ു 

കൌണ്സിലര്മാരാണു'. ഈ കൌണുസിലര്മരദ 
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വൈസറോയിയുടെ മന്ത്രിമാര്തന്നെയാകുന്നു. വിദേ 
ശങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച വകുപ്പു ലൈ 
സറോയിയുടെ നേരിട്ട അന്വേഷണത്തി൯ കീഴിലാം 
ണു. ധനകാഷ്യുങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു ഫൈയാ൯സു 
മെമ്പവം. നിയമസമാധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കായ്യു 
ങ്ങം ഗൌഠിീക്കുന്നതു നിയമമെമ്പവം ആകുന്നു. രാജ്യ 
രക്ഷയെക്കുറിച്ചും പട്ടാള കായ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കു 
ന്ന സവ്പധസൈന്യാധിപനും എക്കിക്യട്ടീവു കൌണ് 
സിലിലെ ഒരംഗമാണു”. റെയില്വെക്കായുങ്ങഥം അ 

ന്വേഷിക്കുന്നതിന്നു റെയില്ഖെ മെമ്പവം. വിദ്യാഭ്യാ 
സകായുങ്ങളെക്കുറിച്ചന്വേഷിക്കുന്നതിന്നു വിദ്യാഭ്യാസ 

മെമ്പവം ചുമതലപ്പെട്ടവരാണു”. വ്യാപാരസംബന്ധ 

മായ കായുങ്ങഠം. കോമേര്സ് മെമ്പവം ശ്രഭ്ധിക്കുന്നു. 
രാജ്യത്തിന്െറ രക്ഷഷേഴും ക്ഷേമത്തേയും വര്ഭ്ധി 

പ്യിക്കുന്നതിന്നു ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു പ്രവത്തിക്കുന്നവയാണു 
മുകളില് വിവരിച്ച ഭരണവകപ്പുകളെല്ലാം. സ്വയം 

ഭരണപന്ഥാവിതകൂടി പുരോഗമനം ചെയ്യൂന്ന ഇന്ത്യ 
യില് അടുത്ത കാലത്തുതനെ പെൊതുജയങ്ങളോടുത്തര 

വാദപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ ഈ ഭരണവകുപ്പുകളുടെ യെല്ലാം 
ചുമതല വഹിക്കുന്നുവരായി വരുമെന്നു നമുക്കു വിശ്വ 

സിക്കാവുന്നതാണു . അപ്പോം ഭരണം നന്നാവണ 

മെങ്കിലും. കൂടുതല് ജരോപകരരപ്രദവ്യം. കാര്യക്ഷമവും 
ആയിത്തീരണമെങക്കിലും. പൊതുജനങ്ങറം രാഷ്ദ്രീയകാ 

രൃങ്ങളില് ഗാഡമായ ശ്രഭധ പതിപ്പ്ിക്കേണ്ട ആവശ്യ 
മുണ്ട്. ഭരണസഭകങള്ളിലേയഷ്ണ്കു; പ്രതിനിധികളെ തിര 

ഞ്ഞെടുക്കന്വോഠം., യഥാത്ഥമായ കാര്യപ്രാപ്തിയും, ഭര. 



്് 

; 

ി ടം: 

ചില ഭരണസമ്പ്വദായങ്ങം [റ ) 

ണനൌൈപുണ്യ്യവയം ജല്ലാത്തവ.ധാണു വോട്ടു കൊടുക്കുന്ന 

തെങ്കില്ം അതെത്രയും ആപല്ക്കരമായ ഫലത്തെയാ 

ണുജ വാക്കുക. രാജ്യത്തിന്െറ മുഴുവന് ഭാഗധേയവും 

സ്ഥിതിചെയുന്നതു” ഈ പ്രതിയിധികളിലാണെന്നു"” 

നാം ഒരിക്കലും വിസ്തൂരിക്കരുതു”. അധികാരലബ്ലിയി 
ലുള്ള ദുരാഗ്രഹംകൊണ്ടു കാര്യവിലരമൊന്നുമില്ലെങ്കി 

ലും ലോട്ടര്മാരുടെമേല് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില 
സ്വാധീനശക്തികളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ഭരണസ 
ഭകളില് കടന്നുകൂടാമെന്ന വ്യാമോഹത്താല് പലരും 
തിരഞ്ഞെടുപ്പകളില് സ്ഥാനാത്ഥികളായ! നിൽക്കാ. 

ണ്ട. ഇത്തരക്കാരാല് വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാ൯ 
വോട്ടര്മാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭരണം നടത്തു 

വാ൯ ശേഷിയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കു നത കൌ 
ണ്ടേ. നാട്ടിന്നും നാട്ടാക്കം ഗുണമുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്നു” 
ഫല്ലായ്യോഴും നാം ഓര്മ്മിക്കണം. 

ന 
ടാ തട 

൧൩. ചില ഭരണസ്ന്്യദായങ്ങഠം. 

ഇന്ത്യയില് പല കാലങ്ങളു ലായി അവതരിപ്പി 

ക്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണപരിഷ്ണാതങ്ങഥം., ഈ രാജ്യത്തെ പ്ര 
ജായത്ത ഭരണസിഭ്ധാന്തങ്ങംക്കുനുസരിച്ചു സ്വയംഭ 
രണം നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി മാററന്നതിന്നുള്ള പ്രാ 

രംഭ നടപടികളെ കുറിക്കുന്നുവയാണെന്നു മുമ്പു പറ 
ഞ്ഞവല്ലൊ. ബ്രീട്ടനില് നിലവിലുള്ള ഭരണസസന്്യദം 
യവും ഈ സിഭ്ധാന്തങ്ങ0ംക്കനുസരിച്ചുള്ളതാകുന്നു. 
ഇന്നു പരിഷ്ക്ൃതരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഏററവും ഉത്തമമായ 
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ഭരണരിതിയായി ഗണിക്കുന്ന ഇയ സമ്പ്യദായത്തിന്നു 

മറവ൨ സമ്പ്യദായങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള മേന്മ എന്താ 
ണെന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു” ആവശ്യമാണു". 

പല രാജ്യങ്ങള ലുമായി ഇന്നു നിലധിലുള്ള ഭരണെ 
സയ്ഖ്യദായങ്ങളെ പ്രധാനമായി മൂന്നു തരമാക്കിത്തിരി 
ഖാം. ഒനര രാജാധിപത്യഭരണം., രണ്ടു സവ്വാധിപ 
തൃൃഭരണം; മൂന്നു പ്രജായത്തഭരണം. ഇതില് ഏററവും 
പുരാതനവും തുടച്വയായി അധികകാലം ധിലനിന്നി 
ടടള്ളതും രാജാധ  പത്യഭരണസസന്ഖ്രദായമാണു". സ്യാ 
ധിപത്യഭരണം ചില രാജ്യങ്ങളില് ചില കാലത്തു 
ഠാടപ്പില് പരികയും. അടുത്ത കാലത്തുതന്നെ തിരോ 
ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുനാതായിട്ടാണു” കാണുന്നതു”. ഈയ 
രണ്ടുതരം ഭരണസന്പ്യദായങ്ങളിലുമുള്ള വ്യൃനതകളില് 
ധിനു രക്ഷപ്പെടു വാ൯വേണ്ട। ആധുനികകാലത്തെ രാം 
സ്രൂമിമാംസകന്മാ൪ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണു” പ്രജാധി 
പത്യഭരണരിതി. ഇവയില് ഓരോന്നിനോയും സ്വ 

ഭാവത്തെക്കുറിച്ചു താ9ഴ%& ചുരുക്ക പ്രതിപാദിക്ടാം. 

രാജാധി പത്യഭരണം :__ഒരു രാജാവിന്െറ എക 

ശാസനാരൂപമായ ഭരണമാകുന്നു മുതു”. രാജാവു പ്രാപ്പ 

നും യോഗ്യനുമാണെങ്കില് ഈ ഭരണരീതി നല്ലതുത 
ന്നെ. പക്ഷെ ഘില്ലായ്യ്യോഴും അങ്ങിനെ ആയി എന്നു 
വരില്ല. രാജാധികാരം പരമ്പരാഗതമാകയാല്ം., രാജ 
വംശത്തിലും മട യന്മാരുണ്ടാവാമെന്നുള്ളതിനാലും, പ) 
കശാസഠാരൂരൂപമായ ൧ ഭരണസയമ്പ്യദായംകൊണ്ടു 
രാഷ്്രത്തിന്ു വമ്പിച്ച ആപത്തുണ്ടായേക്കാം. ചരിത്രം 
ഈ വാസ്ധവത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നു ണ്ടു”. അപ്രാപ്പന്മാ 
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നി 
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രും അയേഗ്യ്മാരുമായ രാജാക്കുന്മാരുടെ ഭരണത്തി 

ല്യ്ിന്നു പ്രജകളനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടു 

കളുടെ വിവരണംകൊണ്ടു ലോകചരിത്രം പൃണ്ണുമാകു 

നനു. അഖവിധേകിയായ രാജാവു സ്വാത്മിയും അധികാ 

രപ്രമത്തനും ആയിത്തിരുകയും ക്രമേണ ആയാളുടെ 

മാസ്സ മര്ദ്ദനദയങ്ങളിലേക്കു ചാഞ്ഞ. തുടങ്ങുകയും 
ചെയ്യും. തന്െറ ശക്തി പ്രജകളുടെ ശക്തീയാണങെ 
ന്ന യാഥാത്ഥ്യം മനസ്സ്സിലാക്കുവാ൯ ആയാളുടെ ദുഷ 

പ്രഭത്വമനസ്ഥിതി ആയാളെ അന്മവദിക്കുന്നില്ല. ആ 

യാഠാം പ്രജകളെ അടിമകളായി പരിഗണിക്കുകയും. 
അവരോടു” അധാര്മ്മികവും അന്്യായവുമായവിധ 

ത്തില് പെരുമാറിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യൂന്നു, സ്വാത്ഥപൃര 
.ണത്തിന്നധേണ്ടി ആയാഠം ചില നിയമങ്ങ സൃഷ്ടി 

ക്കുകയും; അവയെ പ്രജകളുടെ മേതു വെച്ചുകെട്ടുകയും 

ച്ചയ്യുന്നു. ആയാളുടെ ദ്ദഷ്ടിയില് ഭരണതന്ത്രനൈപു 
ണിയോ മറ൨ യോഗ്ൃതകളോ ഒന്നുമല്ല രാജത്വത്തി 

നെറ മാനദണ്ഡം? വെവം പാരമ്പയ്യുമാകുനം. ഇവരുടെ 
രാജുതചാവകാശം ഇവര് രാജവംശത്തില് ജനിച്ചു 

എന്ന ഏകകാരണത്തെ ആസ്ത്ൂദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണാ 

വകാശം തങ്ങറാഒ ദൈവഭത്തമാണെന്നാണു്” ഇവയഷ 
ടെ വിശ്വാസം. ഈ അന്ധതമൂലം സ്വന്തം കഠഠങ്ങ 
രം കുറവുകളും ഇവര് കാണുന്നില്ല. ഇവരുടെ ഇടുങ്ങിയ 

മനഃസ്ഥിതി പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളെ തച്ചൂുകെടുക്ടു 

നര. ക്രമത്തില് ഇവരുടെ പ്രജാദ്രോഹം മൂര്ഭ്ധന്യദശ 
യെ പ്രാപിക്കുകയും. ത൯മൂലം രാജ്യത്തില് പ്രക്ഷോഭ 

ങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തിരുകയും ചെയ്യുന, 
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ലോകത്തിനെറ പൃയ്വചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നു 

തായാൽ ആദ്യകാലങ്ങളില് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും രാജു 
കീയഭരണം “ നിലനിനതായി കാണാം. ഈ മിക്കു 
രാജ്യങ്ങളും മേല് വിവരിച്ച ദ:ശാന്തരങ്ങളിലൃടെ കട: 
നനുപോയിട്ടമുണ്ടു”. ഒരു കായ്യും തിച്ച്യാണു”. ഏക 

ശാസനാപരമായ രാജകിീയഭരണത്തിന്നു” അനാശാ 
സ്യമായ ഒരവസാനം കൂടാതെ കഴികയില്ല. എന്തു 
കൊണ്ടെന്നാല്. അതിന്െറ ആസ്തൂദം അത്രയും മുര്ബ്ബ 

ലമാകുന്നു. ഒരേ വംശത്തിലെ എല്ലാ രാജൂക്കുന്മാരും 

സമധിലയില് പഠിപ്പം, പ്രാപ്തിയും; വിവേകവും ഉള്ള 

വരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. രാജ്യം ദുബ്ദലന്മാരുടെ 

കയ്യില് കിട്ടിയാല് അവരാണു” അനാശാസ്യമായ 
വിധത്തില് അധികരരം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക. അ 

വരുടെ ഈ ദുനായം രാജ്യത്തിന്െറ സ്വ്പുതോന്മുഖമായ 

അഭി വൃഭ്ധികളേയും തടയുന്നു. പ്രജകളുടെ ഇടയില് 
രാജാവിയെക്കുഠിച്ചു'” അതിയായ അതൃപ്തി ജന്മിക്കു 
കയും. തങ്ങളടെ പൌരാവകാശങ്ങളുടെമേല് അന്ധ്യാ 

യമായി കൈവെക്കുന്ന ആദ്ദേഹത്തെ ഫുകികരിച്ചെ 

തൃക്കുലാ൯ അവര് കാപ്പുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. രാത്ര 

അതിഷെൌ ബലം അതിലെ ജനതയാണു. അങ്ങിയെ 

യിരിക്കെ പ്രജകറം' ഒന്നിച്ചുചേന്നു പ്രക്ഷോഭണം നട 

ത്തിയാല് ഫ്വീയ്ര ബലമുള്ള രാജാധിപതുയധും തകന്ന൯ 

പോകും. ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമായി, പരന്ത്രീസു വിപ്പ, 

വം. ഷ്യന് ഏകശാസഠയഭരണത്തിന്െറ അധഃപത 

നം മുതലായി എത്ര സംഭവം വേണമെങകിലും ലോക 

ചരിത്രം ശോക്കിയാല് കാണാം, 
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സവ്യാധിപത്യഭരണം: _- ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത 

രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് അപ്രധാധങ്ങളല്ലാത്ത റഷ്യ; 

ജമ്മനി, ഇററലി മുതലായ രാജ്യങ്ങളില് സവ്യാധിപ 

ത്ൃഭരണമാണു നടക്കുന്നതു”. സ്ററാലി൯., ഹിഠഠ് 

ലര്, മുദ്റ്യോളൂിനി എന്നിലര് ക്രമപ്രകാരം ഓാരോന്തി 

ലേയും സവ്യാധിപതികളാകുനും. ബുഭ്ധിവൈഭവംകൊ 

ണ്ടും. കായ്യ പ്രാപ്ികൊണ്ടും; വ്യക്തി പ്രാഭവം കൊണ്ടും 

ഉയന്വരുന്ന പ്രസിദഭ്ധന്മാരും ജനസമ്മതന്മാരുമായ 
നേതാക്കന്മാരാണ്” സവ്യാധിപതികളായിത്തിരുന്നതു”. 

ഇവരുടെ ആയഞ്ഞക്കു' വിരുഭ്ധമായി അവരുടെ രാജ്യങ്ങ 

ളില് യാതൊന്നും യടക്കുന്നില്ല. പേരിന്നു ജവപ്രതിനി 
ധിസഭകഠം അധിടങ്ങളിലുമുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കൊന്നും 

സവ്യാധി പതികളെ കലിഞ്ഞ്ച”് യാതൊരധികാരവുമി 
പ്ല. അവരുടേതു' നഗ്നമായ സ്വേച്ഛാപ്രടഭത്വഭരണമാ 

ണെങ്കിലും. രാജാധിപത്യഭരണത്തേക്കാഠം അതിനു 

മെച്ചം കൂടും.” കാരണം. സ്വ്യാധിപത്യം പരമ്പരാഗരു 
മായ ഒരേപ്പ്യാടല്ലാത്തതുതന്നെ. ഒരു പ്രത്യേകവംശ 

ത്തില് ജനിച്ചു എന്നു ഒരു കാരണംകൊളണ്ടുമായ്രം 

ആകും സവ്വാധിപതിയായിരിപ്പാ൯ സാഭ്ധ്യമല്ല. 

നേരെമറിച്ചു സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടും, ത്യാഗശിലത്തെ 

മു൯ധിത്തി ക്കൊണ്ടുള്ള രാജ്യസേവനംകൊണ്ടും ക്രമ 

ത്തില് ഉയന്നവന്നു പ്രസിഭ്ധിയും ജനസമ്മതിയും 

സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരുവന്നമാത്ൂരമേ ആ സ്ഥാനത്തേക്കു? 

കയവയിച്ചെല്ലുവാ൯ സാധിക്കൂം അതുകൊണ്ടു് സവ്യാധി 
പത്യം ഒരാളുടെ സ്വേച്ഛാഭരണമാണെങ്കിലും ആ ക്ത 

ളിലുള്ള വൃക്തിപ്രാഭവംകൊണ്ടു”, അതു വളരെ മോശ 
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മാവാ൯ വഴിയില്ല. അനുഭവവും അങ്ങിനെതന്നെയാ: 
കുനം. സവ്വാധിപത്യഭരണം നടക്കുന്ന റഷ്യ. ജര്മ്മനി. 
ഇററലി മുതലായ രാജ്യങ്ങാം ഭൌതികമായി അന: 
ദനം അഭിവൃഭ്ധിപ്പെട്ടുവരുന്നതായിട്ടാണു” കണ 
ന്നതു”. എന്നിരുന്നാലും. ആ രാജ്യങ്ങളിലെ പൌര. 

ദ്മാക്കു ഭരണകായ്യൂ ങ്ങളില് യാതൊരധികരരവും ലഭി 

ക്കാത്തതു കൊണ്ടും പൌരാവകാശങ്ങാം അനുഭവിക്കു 
വാ൯ അവക്കു” സാധികടാത്തതുകൊണ്ടും. അവരെ 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും സവ്യാധിപത്യഭരണം ഒരു ശാ 
പമായിട്ടാണു പരിണമിക്കുന്നതു”. 

പ്രജായത്തഭരണം:__ മുകളില് വിവരിച്ച രണ്ടു 

രരം ഭരണസയസ്ഖ്യദായങ്ങളുടേയും ന്ൃയൃനതകളെ പരിഹ 
രിക്കുന്നതിന്നുധവേണ്ടി ആധുനികകാലത്തെ രാഷ്ടരമീമാം 

സകന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണു” പ്രജായത്തഭരണ്ടസയ്ഖ്വ 
ദായം. ഭരണം നാട്ടുകാരുടെ ക്ഷേമസമാധാനങ്ങറാക്കു. 

വേണ്ടി യുള്ളതാണല്ലെ. അതു നാട്ടുകാര്തന്നെ നാിമ്ല 

ഹിച്ചാലെ ശരിപ്പെടുകയുള്ളവെന്നാണു” ഇതു സംബ 
ന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം. ഒരു രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെല്ലാ 

വരും കൂടി ആ രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അ 

സാദ്ധ്യമാണു”. അതിനാല് പ്രജകം അവരുടെയിട 

യില്നിന്നു” തങ്ങഠാക്കുലേണ്ടി ഭരണകാര്യങ്ങാം നട 

ത്തുന്നുതിന്നു പ്രാപ്പന്മാരായ ഏതാനും പേരെ തിരഞ്ഞെ 

ടുക്കപ്പെടുന്നവര് എല്ലായ്യ്യോഴചും അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 

പൊതുജനങ്ങളോടു” ഉത്തരവാരപ്പെട്ടവരുമാണു'. തുട 

ര്ച്ചയായി അധികാരം കയ്ക്ില്വെച്ചുകൌണ്ടിരിക്കു 
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_ ബോം അക്രമങ്ങളും അഴിമതികളും ബാധിച്ചേക്കു 

വാന് എളുപ്പുമുള്ളതിനാല്. ഒരിക്കല് തിരഞ്ഞെടുത്തു 
പ്രതിനിധികറംക്കു ഭരണം നടത്തുവാനുള്ള കാലം 
മൂന്നോ. അഞ്ചോ കൊല്ലങ്ങാം മാത്രമായിരിക്കും. ഈ 
കാലം കഴിഞ്ഞാല് വിണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി 
പുതിയ ആളുകളെ ഭരണഭാരം ഛല്ല്ിക്കുന്നു. പ്രായ 
ത്തഭരണം നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ജനങ്ങാം തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം 

രാജ്യങ്ങളില് നിയമയിര്മ്മാണാധികാരം ജനപ്രതി 
സിധിസഭക്കും ഭരണനി വ്വഹണാധികാരം പ്രസിഡ 
ണ്ടിനംമാണു”. അമേരിക്കയിലെ ഐക്യരാജ്യങ്ങഥം 
ഈ തരത്തില്പ്പെട്ടതാണു”. മറ൨ ചില പ്രജാധിപതു 

രാജ്യങ്ങളിരു പ്രസിഡണ്ടിനെറ സ്ഥാനത്തു രാജോവൃത 

ന്നെയായിരിക്കും. എന്നാല് ഭരണധിവ്ൃവഹണാധികാരം 

പൊതുജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടയില് നിന്നു” നിയ 
മീക്കപ്പെടുന്നു മന്ത്രിമാക്കാണു”. ഇംഹ്ലുണ്ടു”, ജാപ്പാ൯ 
മുതലായ രാജ്യങ്ങഥം ഇതിന്നു ദാഹരണമാകുന്നു. ഈ രര 
ജങ്ങളില് രാജാക്കന്മാക്കള്ള അധികാരം വളരെ പരി 
മിതമാണു”. ജനപ്രതിനിധിസഭകളുടേയും മന്ത്രിമാരു 
ടേയം ഉപദേശങ്ങഥംക്ടനുസരിച്ചു' മരത്രമെ അവക്ട് 
ഭരണം നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള. 

പ്രജാധിപത്യഭരണത്തിന്നുള്ള ഒരു മെച്ചം. അതു 
കായ്യശേഷിയുള്ള കുറെ ആളുകളുടെ കുടിച്ചേന്ള്ള ഭര 
നെമാണെന്നുള്ളതാണു'. പൊതുജയങ്ങറം തിരഞ്ഞെട്ട 
ത്തയക്കുന്ന പ്രതിനിധികഠം അവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഏ 
ററവുമധികം കായ്മു വിവരമുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ. രാ 
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ജാധിപത്യഭരണത്തിലും. സവ്യാധിപതൃഭരണത്തിലും 
സംഭ വിച്ചേക്കാവുന്നപോേലെ ഒരാഠം ഭരിക്കുന്നതുകൊ 
ണ്ടുള്ള ന്യനാതകളും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു ലയ 
ക്തി ഫ്ുത്രതന്നെ യോഗ്യനായിരുന്നാലും. ഫഎഎ്ര്ൃതന്നെ 

പണ്ഡിതഠായിരുന്നാലും ആയാംക്ഴം ചില ദൌഖ്ലയ 

ല്യങ്ങള്ളെല്ലാമുണ്ടായേക്കാം. ഈ ദൌര്ബ്ബല്യങ്ങളുടെ ദൂഷ്്ൂ 

ലം പ്രജുകളാകമാ൯രം അനുഭ വിക്കുവാനിട വരുന്നതു ക 
ഷ്ടമല്ലേ? പ്രജാധിപത്യഭരണസ യ്വ്യദായ പ്രകാരം ഓരോ 
കായ്യുവും തിരുമാനിക്കുന്നതു ധാരാളമായി വാദപ്രതി 
വാദം കഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷമാണെന്നുള്ളതു”. അവയില് 
വധ്യനതകളുണ്ടൊയേക്കാവുനനാതിനൌൊ സംഭാവൃതയെ കു 
ക്കുന്നു. എല്ലാററിലുമുപരിയായി പൊതുജനങ്ങളുടെ 

അതാതു കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങഥാം അതാതു കാലത്തു 

തന്നെ. ഗൌയിക്കപ്പെടുന്നുവൊന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാന 

സംഗതിയാണു”. ഇങ്ങിനെ ഭരണം പ്രജകഠംക്കുതന്നെ 
സ്വാധീന മാവുന്നതിയാലാണു” അതിന്നു പ്രജായത്തഭര 
ണമെന്നു പേര് സിദ്ധിച്ചത്”. ജവപ്രതിയിധിഭരണ 
മെന്നും. പ്രാതി നിഭ്ധ്യഭരണമെന്നും ജുതിന്നു ലേയെഴയും 

പേരുകറം പറയാവമണ്ടു് . 

പ്രഭായത്തഭരണരിതി ആധുയികകാലത്തെ രാഷ്ട്ര 

മിമാംസകന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നു മുമ്പു പഠ 

ഞ്ച വല്ലോ. യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
മാത്രമാണു” ഈ പ്രസ്മാവയധ യഥാത്ഥമാകുന്നതെന്നു' ഓ 

ചേംണ്ടതാണു”. ഇന്ത്യയില് ക്രിസ്തു ജയിക്കുന്നതിന്നും 

വളരെ മുമ്പുതനൌെ ഈ ഭരണസമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമാ 

യി പ്രവത്തിച്ചരിരുന്നു. അശോകചക്രവത്തിയുടെ കാ 
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ലത്തു ഭരണകായുങ്ങളില് മിക്കവയും നിക്ഹിച്ച്ിരു 

ന്നതു പഞ്ചായത്തുകളായിരുന്നു വെന്നു ചരിത്രം നമ്മെ 

പഠിപ്പ്രിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേരളത്തിലെ കരയേദഗങ്ങ 

കൂംം നാട്ടകൂട്ടങ്ങളു.മെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജഷപ്രമിനിധി 

സഭകളായിരുന്ു. കേരളത്തില് വളരെക്കാലം &൪ 

ണാധികാരം വഹില്ചിരുന്നതും. നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും 

ഈ ഭരണസഭ കളാണ്, 

വി. വി. പുസ്സ് , തൃശിവപേരൂര്. 





പി 

ക്ഷ് 
റ് 1 റ [തി 

ലി ൫ രു 
ററ 



പുതിയ പാഠക്രമം അനുസരിച്ചു തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട 

ചുസ്തകങ്ങറഥാ. 

ഇന്ത്യാചഠിത്രകഥകള്ശ 
3 ഭാഗങ്ങ. 

9. 4, 5 എന്നി സ്റ്രാ൯ഡേര്ഡുകളിലേക്കു”. 

റ്ത്യ  ക്്രിത്രം 

ടു ഭാഗങ്ങദറാ. 

4, എന്നി സ്റ്റാ൯ഡേര്ഡുകളിലേക്കു”. 

ക 
ച 

ലളിത ഭാഷയില് ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ 

ല്യാം വളരെ എളുപ്പത്തില് ഗ്രഹിക്കത്ത 

ക്കവടസ്റം പുതിയ പാഠക്രമം അനുസരി 

ച്ചു തയ്യാര് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ പൃസ്മകത്ങറ്ം 

വിദ്യാത്ഥികറംക്ക് ഒരനുഗ്രഹം തന്നെ. 

വ. സുന്ദരയൂര ആവറു” സണ്സ്, 

തൃശ്ശീവപേരൂ൪ ; : ഏഎഠഞ്ങകുളം, 


